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Ordförande 
 
 
 
Om du har förhinder att närvara vid mötet vänligen meddela sekreterare  
Herman Persson, herman.persson@karlshamn.se 0454-811 10 
 
Observera att kommunfullmäktige inleds två timmar tidigare än normalt på grund av 
budgetbehandling. 
 
Talarordningen i budgetdebatten bestäms i fallande skala i förhållande till antalet valda 
ledamöter i kommunfullmäktige. Gruppledarna ges 7 minuter för anförande, övriga 
ledamöter 3 minuter. 
 
Klockan 16:45 kommer fullmäktige ajournera sig för att uppmärksamma årets 
kulturpristagare varefter fotografering av fullmäktiges ledamöter sker. 
 

Datum: 2022-12-12 
Tid: 15:00 
Plats: Rådhuset, Rådhussalen 
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Karlshamns KALLELSE Sida 1(2) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2022-12-12  
 

Dagordning 
 
Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Fastställande av dagordning 
3.  Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Maria Hjelm 

Nilsson (S) och Magnus Dagmyr Winnetoft (S) 
4.  Kommunprogram 2022-2026 
5.  Mål, budget och plan 2023-2025 
6.  Program med mål och riktlinjer för privata utförare mandatperioden 2022-

2026 
7.  Revisorernas budget 2023 
8.  Ägardirektiv till Karlshamn Energi AB (KEAB) gällande utbyggnad av 

verksamhetslokaler på Prinsgatan 
9.  Aktieägartillskott till Västblekinge Miljö AB 
10.  Inlösen av lån för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
11.  Ny taxa för felparkeringsavgifter 
12.  Statsbidrag tilläggsanslag med anledning av kriget i Ukraina 
13.  Renhållningstaxa 2023 Västblekinge Miljö AB 
14.  Renhållningsföreskrifter 2023 Västblekinge Miljö AB 
15.  Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
16.  Revidering av bolagsordning för NetPort Science Park AB 
17.  Revidering av ägardirektivet för de helägda kommunala bolagen 
18.  Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026 
19.  Revidering av reglemente för revisorerna 
20.  Arbetsordning för styrelse och nämnder mandatperioden 2023-2026 
21.  Reglemente för utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026 
22.  Reglemente för teknik, digitalisering och jävsnämnden mandatperioden 

2023-2026 
23.  Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026 
24.  Reglemente för socialnämnden mandatperioden 2023-2026 
25.  Attestförteckning för kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 
26.  Val av lekmannarevisor i NetPort Science Park AB 
27.  Val av revisorer 2023-2026 
28.  Val av utbildningsnämnd 2023-2026 
29.  Val av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd 2023-2026 
30.  Val av teknik-, digitaliserings- och jävsnämnd 2023-2026 
31.  Val av krisledningsnämnd 2023-2026 
32.  Val av valnämnd 2023-2026 
33.  Val av överförmyndarnämnd 2023-2026 
34.  Val till Samverkansnämnden i Blekinge 2023-2026 
35.  Val av styrelse i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2023-2027 
36.  Val av styrelse i Karlshamns Energi AB 2023-2027 
37.  Val av styrelse i Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2023-2027 
38.  Val av styrelse i Karlshamns Energi Vatten AB 2023-2027 
39.  Val av styrelse i Karlshamns Hamn AB 2023-2027 
40.  Val av styrelse i Karlshamn Kombiterminal AB 2023-2027 
41.  Val av styrelse i Karlshamnsfastigheter AB 2023-2027 
42.  Val av styrelse i Karlshamnsbostäder AB 2023-2027 
43.  Val av styrelse i Kreativum AB 2023-2027 
44.  Val av styrelse i NetPort Science Park AB 2023-2027 
45.  Val av ledamöter i Logistikposition i Karlshamn AB 2023-2027 
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kommun Kommunfullmäktige  
 2022-12-12  
 

46.  Val av styrelseledamöter i Västblekinge Miljö AB 2023-2027 
47.  Val av ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor i helägda bolag 2023-2027 
48.  Val av ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor för delägda bolag samt vid 

föreningsstämmor 2023-2027 
49.  Val av direktion för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2023-2026 
50.  Val av ledamöter i kommunalförbundet Sydarkivera 2023-2026 
51.  Val av direktion för kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge Väst 

2023-2026 
52.  Val av direktion för kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 

Blekinge 2023-2026 
53.  Val av styrelse för Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum 2023-2026 
54.  Val av styrelse för Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm 2023-2026 
55.  Val av styrelse för Rydströmska fonderna 2023-2026 
56.  Val av styrelse i Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande 2023-

2026 
57.  Val av styrelseledamöter i Föreningen Karlshamns Museum 2023-2026 
58.  Val av styrelse i NetPort.Karlshamn ideell förening 2023-2027 
59.  Val av huvudmän i Sparbanken i Karlshamn 2023-2026 
60.  Val av huvudmän i Åryds Sparbanks stiftelse 2023-2026 
61.  Val av gode män till lantmäteriförrättningar 2023-2026 
62.  Handlingar för kännedom december 2022 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-28 Dnr: 2022/2858 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Maria Hjelm 
Nilsson (S) och Magnus Dagmyr Winnetoft (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 28 november 2022 till och med den 
14 oktober 2026 Maria Hjelm Nilsson (S) till ny ledamot efter Jan Åke Berg (S) och 
Magnus Dagmyr Winnetoft (S) till ny ersättare efter Maria Hjelm Nilsson (S) 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-11-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 371 86 Karlskrona Telefon: 010-224 00 00 E-post: blekinge@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/blekinge  
www.lansstyrelsen.se/blekinge/personuppgifter 

Karlshamns kommun 
  
 

 

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 28 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Karlshamns kommun 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Maria Hjelm Nilsson 
Avgången ledamot: Jan-Åke Berg 
Ny ersättare: Magnus Dagmyr Winnetoft 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Jan-Åke 
Berg har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsjurist Rickard Brinck med handläggare Linnea 
Ingemarsson som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2022-11-28  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-5611-2022 
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Länsstyrelsen 
Blekinge 

Protokoll 
 

2022-11-28 

2 (3) 
 

201-5611-2022 
 
 

 

Kopia till 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Maria Hjelm Nilsson 
Magnus Dagmyr Winnetoft 
Jan-Åke Berg 
  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen 
Blekinge 

Protokoll 
 

2022-11-28 

3 (3) 
 

201-5611-2022 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Blekinge 
antingen via e-post; blekinge@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
blekinge@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 00 00. 
Ange diarienummer 5611-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa Kommunprogram för 2023-2026. 
 
Tommy Larsson (V) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnslaget har tagit fram förslag till Kommunprogram för mandatperioden 2023-
2026. 
 
Kommunprogrammet ska ligga som underlag för mål, budget och plan för 2023-2025. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-18 
Kommunprogram 2023-2026 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till Karlshamnslagets förslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag. 
 
Sofie Ekenberg (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Karlshamnslagets förslag.  
 
Reservationer 
 
Per-Ola Mattsson (S), Ida Larsson (S), Momma Merzi (S) och Maria Hjelm Nilsson (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Sofie Ekenberg (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie H Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-023 Dnr: 2022/377 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 292 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Kommunprogram 2022-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa Kommunprogram för 2023-2026. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnslaget har tagit fram förslag till Kommunprogram för mandatperioden 2023-
2026. 
 
Kommunprogrammet ska ligga som underlag för mål, budget och plan för 2023-2025. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-18 
Kommunprogram 2023-2026 
Socialdemokraternas förslag till kommunprogram 2023-2026 
Kommunprogram 2023 Centerpartiet 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie H Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
 
 
 
 
Magnus Gärdebring Björn Tenland Nurhadi  Lars-Olof Larsson 
Moderaterna  Sverigedemokraterna  Kristdemokraterna 
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Kommunprogram 2023-2026 
 

Karlshamnslaget 
 

Lagbygge för framtidens Karlshamn 

Karlshamn har enorma möjligheter. Vi har Sveriges sydligaste skärgård, en fantastisk 
och inbjudande landsbygd och en vacker och charmig stad. Oavsett var man 
befinner sig i kommunen ska alla kunna känna delaktighet i utvecklingen av 
Karlshamns kommun. Vi vill tillsammans med alla Karlshamnsbor skapa ett nytt 
lagbygge för att ta Karlshamn in i framtiden. Frihet, jämlikhet, gemenskap och 
trygghet är bärande delar i lagbygget. Oavsett om det till exempel åsyftar utbildning, 
arbete, omsorg eller kultur ska dessa fyra perspektiv vara bärande delar i all 
verksamhet. Vi vill skapa ett tryggt samhälle med en god välfärd och ett 
företagsvänligt näringslivsklimat. Karlshamnslaget med Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har som mål att skapa och forma en 
kommun där Karlshamnsborna upplever en större frihet i allt från utbildning till 
äldreomsorg, där individen i största möjliga mål själv ska kunna påverka sin väg i 
livet samtidigt som samhället finns där och stöttar när det behövs. I de politiska 
förslag som genomförs ska landsbygdsperspektivet alltid synliggöras för att vara ett 
alternativ till urbanisering. Karlshamnslaget sätter kommuninvånarna först oavsett var 
i kommunen man bor, och använder alla till buds stående medel för att värna 
medborgarnas intressen gentemot externa myndigheter och aktörer, och tvekar inte 
att värna det kommunala självstyret, använda vetorätten eller driva frågor juridiskt. 
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Karlshamns kommun ska ha en stabil ekonomi som präglas av långsiktighet 
och varsamhet med skattemedel.  

Vi ska stärka grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner i Karlshamn, då krävs 
tydliga prioriteringar. Stabila finanser möjliggör hög sysselsättning och god tillväxt – 
som ska komma alla Karlshamnsbor till del. 

Skattemedel ska hanteras med stor varsamhet och alla insatser ska mätas mot 
nyttan för medborgarna. Kommunens ekonomi ska präglas av ordning och 
långsiktighet och vara i balans. Hela kommunkoncernen ska bidra till en långsiktigt 
hållbar ekonomi. 

Digitaliseringens möjligheter ska utnyttjas i alla verksamheter. Administrationen ska 
minska, externa samarbeten och internationell samverkan ska omprövas och avtal 
ska omförhandlas. Samverkan som på lång sikt stärker oss ska utvecklas. 

 

Karlshamn ska ge förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande 
arbetsmarknad 

Karlshamn ska vara en attraktiv kommun att etablera och driva företag i. Karlshamns 
näringsliv ska ta rollen som Blekinges motor. Företag genererar tillväxt, som i sin tur 
skapar förutsättningar att bygga en attraktiv kommun där människor vill leva och bo.  

Näringslivsfrågorna ska genomsyra hela den kommunala organisationen. Ett 
välmående näringsliv är en avgörande faktor för kommunens utveckling. Vi ska jobba 
hårt med att fler nya företag flyttar till kommunen och vår region samtidigt som vi 
måste med en hög servicenivå vårda de företag som finns här idag. Kommunen 
arbetar intensivt med kompetensförsörjningsfrågor och en snabb och 
lösningsorienterad service till företagen. Företagen i Karlshamn ska veta att ny 
kompetens alltid ska finnas nära genom anpassningsbara kommunala utbildningar 
som är formade efter företagens kompetensbehov och där samverkan mellan skolan 
och företag är grunden för en långsiktig kompetensförsörjning. Arbetsmarknaden i 
Karlshamn ska vara nytänkande, flexibel och möjliggörande. Näringslivet ska kunna 
lita på att kommunen inte bedriver verksamhet som konkurrerar med näringslivet. 
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Karlshamn ska vara en trygg kommun för alla medborgare 

Ett tryggt liv för Karlshamns medborgare är en förutsättning för frihet, jämlikhet och 
gemenskap. Samhällskontrakt som finns mellan medborgare och kommunen ska 
vara förutsägbart, transparent och rättssäkert och kommunen upprätthåller sin del. 
Gator och torg ska vara säkra att gå på och upplevt otrygga områden ska lokaliseras 
och bearbetas på ett sätt som passar omgivningen. Arbetet för tryggheten sker på 
många plan och alla delar av kommunen ska inkluderas. Kommunen agerar snabbt 
mot upplevd och faktisk otrygghet. Trygghetsfrågorna berör alla verksamheter i 
kommunen. Strategier för att möta trygghetsfrågorna ska tas fram och förändras i takt 
med att behoven förändras. Karlshamns kommun ska arbeta med både tekniska som 
mjuka lösningar. Karlshamn ska driva trygghetsarbetet med kreativitet och 
nytänkande. Det mjuka och inkluderande förebyggande arbetet är prioriteras där det 
är möjligt genom inkluderande kultur och integrerat civilsamhälle och föreningsliv. 
Arbetet mot droger och missbruk ska stärkas. Kommunen ska inrikta sig på 
brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, 
ideella föreningar och skolan.  

 

Utbilda för ett livslångt lärande 

Alla barn som är bosatta i kommunen har rätt till en trygg, säker och likvärdig förskola 
och skola. Arbetet mot mobbning och trakasserier ska intensifieras och det ska 
jobbas förebyggande med såväl sociala som tekniska lösningar. Skolan har höga 
förväntningar på eleven och utgår från att den enskilda individen kan nå skolans 
utbildningsmål. Detta förutsätter att varje elev blir sedd, får uppmuntran och stöd i 
sina studier. Det gäller både elever som presterar under förväntad nivå såväl som 
elever som presterar på god eller mycket god nivå. Genom att skapa en nyfikenhet 
för lärande, läsning och skrift i alla åldrar vill vi skapa förutsättningar för ett livslångt 
lärande långt utanför skolans gränser.  

Såväl lärare som elever befinner sig i en föränderlig värld med nya utmaningar varje 
dag, därför är det viktigt med kompetensutveckling för lärarna. I Karlshamn ska det 
fokuseras på att lyfta kunskapsresultaten för såväl de elever som kräver extra stöd 
som till de som ligger före, eller för dem som behöver en annan typ utav 
undervisning. Genom att stärka arbetsro- och tryggheten i skolan samt höja lärarnas 
yrkesstatus ska bättre förutsättningar för ett nytt kunskapslyft skapas. Förskolan ska 
lägga grunden för den första delen av det livslånga lärandet. Förskolan ska vara 
trygg, rolig och utvecklande för alla barn. Där efterfrågan finns kan det öppnas upp 
för att anställa dagmammor igen.  
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Att ha ett arbete är centralt för delaktighet i samhället. 

 

Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv. 
Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst. I Karlshamn ska hårt 
arbete, flit och ansträngning belönas. Vårt mål är att det alltid ska löna sig att gå från 
bidrag till arbete i Karlshamn. För att välfärdens sociala skyddsnät ska vara till för 
dem som verkligen behöver det krävs en kravbaserad integrations- och 
arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadspolitiken ska grunda sig i tre principer: 
arbetslinje för alla, arbetsmarknad för alla och arbetskraft för alla. 

Alla Karlshamnsbor ska ta ansvar för sin delaktighet i samhället. All kommunal 
verksamhet ska bidra med och arbeta för en ökad integration av individer och 
grupper som i samhället tenderar eller har hamnat utanför. Egenansvaret för 
individen står i fokus med en kravbaserad bidragsnorm, men där företag, kommun 
och myndigheter stöttar den enskilde in i arbetslivet eller tillbaka in i arbete.  

 

Omsorg om alla i livets olika skeden 

Karlshamn ska sträva efter att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för en god 
hälsa hos hela befolkningen, oavsett vilken bakgrund man har eller var i kommunen 
man bor. Förebyggande hälsofrämjande åtgärder och långsiktiga och systematiska 
insatser behövs för den som mår dåligt. Elevhälsan ska utvecklas för att möta de 
ökande behoven för att möta psykisk ohälsa hos unga. Samverkan mellan BUP och 
kommunens verksamheter är nödvändig för att nå framgång. 

Karlshamnsborna blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. För att ställa 
om till en god och nära vård samt omsorg i Karlshamn krävs ett ökat arbete med 
hälsofrämjande och förebyggande insatser där fokus måste flyttas från organisation 
till person och relation. I Karlshamn ska invånarna ses som aktiva medskapare och 
samordningen inom vård och omsorg ska utgå från individen och säkerställa rätt 
stödnivå till varje behov. Individen ska vara en del i teamet och genom ett 
personcentrerat förhållningssätt är det dennes mål som finns i centrum. I Karlshamn 
ska omsorgstagare och anhörigas egna resurser och möjligheter tas tillvara i högre 
grad genom att göra dem till aktiva medskapare samt ge förutsättningar för ökad 
livskvalitet, självständighet och jämlik hälsa. För att stärka omsorgen i Karlshamn ska 
det förebyggande arbetet byggas på ett proaktivt arbetssätt för att risker tidigt 
uppmärksammas och att rätt insatser sätts in i tid. Möjlighet till aktivering och social 
stimulans är helt avgörande för arbetet för Karlshamnsbornas fysiska, psykiska och 
sociala hälsa. Vårt mål är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i 
varje möte med brukarna. Personalkontinuitet är en önskvärd kvalitetsfaktor. Det är 
även viktigt med kontinuitet ur ett arbetsmiljö- och brukarperspektiv. Kontinuiteten 
ska utvecklas och förbättras i alla verksamheter. 

 

 

14



Karlshamn ska vara en dynamisk, växande och livsbejakande plats med 
inkluderande kultur och föreningsliv 

All stadsplanering ska främja tillväxt så att vi kan blir fler Karlshamnsbor. I Karlshamn 
ska ett varierat bostadsbyggande underlättas och uppmuntras och vi erbjuder 
attraktiva livsmiljöer där trygghet kan kombineras med ett bra boende. I 
stadsplaneringen ska stor social hänsyn tas och alla generationers behov beaktas.  

Vi vill utveckla kollektivtrafiken för att förbättra möjligheterna att bo i hela kommunen. 
Utvecklingen ska följa samhällsutvecklingen och vara ett redskap i en modern 
samhällsbyggnad. Cykeln blir allt viktigare för såväl persontransporter som för 
besöksnäringen. Kommunen ska systematiskt arbeta för en förbättrad infrastruktur 
för cyklister. En ny klimat- och miljöstrategi ska tas fram under mandatperioden. Den 
kommunala servicen ska vara närvarande i alla kommundelar. Vårt Karlshamn byggs 
av flera olika delar. Civilsamhället och föreningslivet är avgörande, inte minst i arbetet 
för att bryta utanförskap och förbättra integrationen. Inom besöksnäringen skapas 
många nya jobb, och här får inte minst många unga människor sitt allra första jobb. 
Upplevelser inom kultur, frilufts- och idrottsrörelsen är motorer i denna växande 
näring och kommunens medfinansiering av föreningars investeringar ska vara rättvis 
och förutsägbar. Föreningslivet i Karlshamn har varit aktivt och kommer att fortsätta 
att vara så. Föreningar som bidrar till samhörighet, kulturarv och folkhälsa ska 
stödjas och få möjlighet att växa. Kultur och föreningsliv bidrar till arbetet med 
psykisk- och fysisk ohälsa, vilket är en viktig för att höja vår gemensamma välfärd i 
Karlshamn. En annan viktig del som Karlshamnslaget vill jobba med är den ofrivilliga 
ensamheten som finns hos framförallt äldre, där vi även här ser att rätt riktade 
resurser till föreningslivet skulle kunna göra situationen bättre. 

Kulturen i Karlshamn ska kunna jämställas med luften vi andas. Den ska genomsyras 
överallt. Från böckerna vi läser, musiken vi hör, maten vi äter eller rörelserna vi 
skapar. Musikskolan har en nyckelroll i att utveckla Karlshamn som musikstad. 
Kulturen i Karlshamn är en kultur som främst står på egna ben, som omfamnar hela 
civilsamhället och skapar interaktion, gemenskap, provokation, förundran, nyfikenhet 
och lekfullhet. Kulturen i Karlshamn ska ha en helande kraft och en integrerande del, 
då den är nära kopplad till såväl hälsa som demokrati samt majoritetssamhället. Från 
kommunens sida betalas stöd ut varsamt, med eftertanke och främst med inriktning 
för barn och äldre, ur ett jämställdhetsperspektiv mellan stad och landsbygd och med 
minst en armlängds avstånd till politiken. Från kommunens sida ska det 
kulturhistoriska särskilt lyftas och det lokalhistoriska bevaras.
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FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE KARLSHAMN 
Samhällen förändras och utvecklas. Karlshamn är inte ett undantag. Mycket har hänt de senaste 

åren som satt Karlshamn på kartan. Det finns en stor efterfrågan på mark och att bygga vidare 

och utveckla Karlshamn. För ett samhälle som står inför nya utmaningar krävs modiga politiska 

beslut, att våga satsa och en vilja till utveckling. 

I det här programmet beskriver vi det vi vill åstadkomma den kommande mandatperioden. 

Det handlar i vissa delar om att behålla sådant som vi vill värna och i vissa andra delar o m 

att våga se framtiden och göra de satsningar som krävs för en fortsatt utveckling av 

Karlshamn. 

Vi kommer att driva en politik för att fortsätta skapa goda förutsättningar för alla som bor 

och verkar i Karlshamn men även för att ge möjlighet för de som vill etablera verksamhet 

eller bosätta sig i kommunen. 

Vår politik grundar sig på solidaritet där var och en bidrar efter förmåga och var och en får 

den hjälp och det stöd som man behöver utifrån de behov man har. Med dessa ord sam -

manfattar vi mycket av vår grundläggande inställning och beskriver det som är grunden i 

våra beslut. 

Socialdemokraterna i Karlshamn 
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JOBB OCH TILLVÄXT FÖR FRAMTIDSTRO 

JOBB OCH TILLVÄXT FÖR FRAMTIDSTRO 
Arbete åt alla är och förblir en av våra viktigaste frågor. Stimulerande arbete, goda mö-

jligheter att studera eller på annat sätt förverkliga sina drömmar är viktigt för varje människa 

likväl som för ett jämställt och hållbart samhälle. Vår politik har kraftfulla åtgärder där vi i 

samverkan med andra aktörer på arbetsmarknaden kommer fortsätta att göra allt vi kan för 

att få ner arbetslösheten i Karlshamn. Alla unga ska erbjudas jobb eller utbildning - det 

tycker vi är viktigare än skattesänkningar. 

Karlshamn är med bland Sveriges 25 bästa logisitiklägen i landet, mycket på grund av vår 

storsatsning på ny etableringsmark. För andra året i rad blev Karlshamn den bästa 

tillväxtkommunen i Blekinge. Kommunen ska fortsätta arbetet med att skapa bra möjligheter 

för både befintliga företag att utveckla sin verksamhet likväl som att nyetablering ska kunna 

ske. Karlshamn ska fortsätta vara en kommun som håller en hög servicenivå med tydliga 

kontaktvägar och konstruktiv dialog – hela tiden med ett sikte på framtiden. 

För utveckling av både nya och befintliga företag spelar NetPort Science Park, tillsammans 

med BTH, en allt större roll. Genom NetPort och dess nätverk utvecklas kompetens, 

affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. En 

expansiv högskola och investeringar i utbildning bidrar till att stärka det lokala och 

regionala näringslivet och locka nya företag till kommunen. Östra Piren är ett viktigt område 

att fortsätta utveckla, stärka och stödja för näringslivet i kommunen.  

LEVANDE LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD  

Landsbygden och skärgården är viktiga delar av Karlshamns kommun. Utvecklingsmö-

jligheterna för landsbygden är stora och med ett fortsatt samarbete mellan kommun, 

föreningar och organisationer kommer ännu fler möjligheter skapas för permanentboende, 

fritidsboende och företagande på landsbygden och i skärgården. En del i det är att vi under 

den här mandatperioden har erbjudit samtliga hushåll i kommunen fiber -anslutning, vilket 

vi var först i Blekinge att genomföra. 

Entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för hela Sverige. 

Åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, tillgång till offentlig och kommer -

siell service liksom investeringar i kommunikationer och infrastruktur såsom funktionell 

kollektivtrafik, tillgång till fiber samt ett utökat underhåll av vägnät är viktiga delar i en 

kraftfull regional tillväxtpolitik. Avsikten är att varje år tillföra ytterligare 1 miljon kr 

årligen för att vid mandatperiodens slut ha tillfört 4 miljoner kr till vägunderhåll på 

landsbygden. 

Kusten och skärgården tillhör ett av Karlshamns viktigaste naturområden. Här finns höga 

natur-, kultur- och upplevelsevärden. Natur- och kulturturismen är en växande näring som 

vi kommer fortsätta att satsa på, precis som vi nyligen gjort med vår satsning på outdoor-

turism. Genom att avsätta 250 000 kr årligen under tre år till marknadsföringsinsatser stärker 

vi den lokala turistnäringen inom området outdoor-turism med särskild inriktning mot 

landsbygds- och skärgårdsturism. 

BOSTADSPOLITIK FÖR ÖKAD TILLVÄXT  

Den egna bostaden är en mänsklig rättighet. Boendemiljön är viktig för att vi ska kunna 

skapa jämlika och värdiga levnadsförhållanden. För att öka bostadsbyggandet krävs en aktiv 

bostadspolitik, insatser för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna i 

bostadssektorn. Bostadsbrist ska mötas med ökat bostadsbyggande, förtätning och 

områdesförnyelse.  
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JOBB OCH TILLVÄXT FÖR FRAMTIDSTRO 

Vi vill fortsätta arbetet med att erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan 

kombineras med ett bra boende, arbete och studier. För att ytterligare skapa bra 

tillväxtförutsättningar för hela kommunen behövs ett variationsrikt boendeutbud i alla 

prisklasser. Det arbetet kommer fortsätta vara viktigt för oss eftersom vi vill att alla som 

bor i Karlshamns kommun ska vilja bo kvar samtidigt som ännu fler ska välja och ha 

möjlighet att flytta till Karlshamn. 

INFRASTRUKTUR FÖR FLER JOBB 

Stillerydshamnen är ett viktigt verktyg för utveckling av Karlshamn som en nationell och 

internationell knutpunkt för transporter, omlastning och lagring. Hamnen är en del i 

utvecklingen av kommunens näringsliv och här blir Sydostlänken, järnvägen mellan 

Karlshamn och stambanan via Olofström, en viktig pusselbit.  

Eftersom hamnen är en viktig del av vårt samhällsbygge och ger enormt mycket till 

kommunen i form av utveckling, arbetstillfällen och företagsetableringar är vår uppfattning 

att den även fortsättningsvis vara i kommunal ägo. 

ANSTÄLLD I KOMMUNEN 

Kommunen ska bedriva en personalpolitik som stärker medarbetarna. Kommunikationen 

mellan medarbetare och chefer måste utvecklas likväl som informationen från arbetsgivaren 

måste bli tydligare. I princip hela den kommunala verksamheten hänger på medarbetarnas 

förutsättningar att kunna göra ett gott arbete. Former för att  ta till vara medarbetarnas 

kompetens behöver utvecklas och förfinas för att goda idéer ska kunna tas till vara.  

För att anställda ska ha en bra arbetssituation behöver satsningar göras för att skapa rimliga 

arbetstider och bra arbetsmiljö. En viktig del i  arbetsmiljön är fria arbetskläder. Under flera 

år har personal som möter brukare haft i många år men nu mär det dags att arbetsgivaren 

även tillhandahåller fria arbetsskor. 

VI SOCIALDEMOKRATER KOMMER ATT VERKA FÖR: 

• Fördubbla budgeten för vägunderhåll på landsbygden 

• Utveckla Karlshamns Hamns verksamhet som en av Sveriges största handelshamnar 

– inte sälja ut den 

• Ha kvar tågstoppet i Mörrum 

• Stimulera företagsutveckling i hela kommunen, såväl i stad som på landsbygd 

• Fortsätta ha ett företagsklimat som är inbjudande, inlyssnande och hjälpsamt för 

företagare 

• Att kommunen tecknar fler idéburna offentliga partnerskap med den ideella sektorn  

• Fortsätta att utveckla kommunens personal- och lönepolitik för att vara en attraktiv 

och jämställd arbetsgivare 

• I nära samarbete med arbetsmarknadens parter, skapa kvalitetssäkra utbildningar 

inom bristyrken 

• Skapa förutsättningar för ferie- och sommarjobb tillsammans med föreningar och 

företag 

• Fortsätta arbetet med att heltid som norm ska erbjudas alla anställda i Karlshamns 

Kommun 

• Fria arbetsskor till anställda inom omsorgen
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KUNSKAP ÄR NYCKELN 

KUNSKAP ÄR NYCKELN 
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsät tning 

för en gynnsam ekonomisk utveckling. Skolverksamheten i Karlshamns kommun har gjort 

flera lyft under pågående mandatperiod och vi kommer fortsätta jobba för ännu fler. Vi ger 

oss inte förrän vi har en skola där varje elev får det stöd och den hjälp som hen behöver 

utifrån sina förutsättningar, där pedagogerna har en bra arbetsmiljö och där resultaten 

fortsätter öka. Skolan ska vara en plats där drömmar föds.  

Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom hela 

livet - från förskola, till högre utbildning och folkbildning - med goda möjligheter till 

kompetensutveckling och att kunna byta yrkesbana genom hela livet. Det ska aldrig vara för 

sent att byta bana eller prova något nytt. 

Grundläggande utbildning ska komma människor till del efter förutsättningar och egen 

förmåga, vara öppen för alla och bekostas av oss gemensamt. Vinstintresse ska aldrig vara 

styrande i skolan. Den handlar om barn och ungas framtid, inte utdelningar till ak tieägare. 

Utbildade och engagerade lärare och god pedagogtäthet gynnar alla - både de som halkat 

efter och de som vill springa före. Skolan ska ledas av engagerade och målmedvetna rektorer 

och chefer. Elevernas utbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildningsmaterial och en god 

studiemiljö men även god tillgång till elevhälsa såsom skolsköterska, kurator och fritids-

ledare på sin skola. Fler vuxna i skolan är nödvändigt för att kunna ha en trygg och kvalitativ 

skolgång. 

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av 

livet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att 

lära sig genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med 

vuxna. Genom olika pedagogiska inriktningar ges goda förutsättningar för alla barn. 

En modern förskola är öppen och tillgänglig oberoende om det är dag eller natt, vardag eller 

helg. Varje barn i förskolan har rätt till en likvärdig start i livet, oavsett famil jeförhållande, 

ekonomisk förutsättning, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund. När allt fler verk-

samheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar också behoven av barnomsorg på 

obekväm tid. En modern barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska 

kunna arbeta, därför måste öppettiderna på förskolorna runt om i kommunen ses över för att 

utveckla förskolans dygnet runt verksamhet med fokus på att även ha utökade öppettider på 

andra orter än i centrala Karlshamn. 

Karlshamn ska ha en skola där utveckling och kunskap ger goda resulta t och där varje barn 

ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Skolan ska aktivt bidra till att skapa möjligheter 

för alla. Vi socialdemokrater prioriterar investeringar i skolan framför skat tesänkningar. 

Vägga Gymnasieskola har eleven i centrum och program med tydliga inriktningar som syftar 

till vidare studier eller direkt till ett yrke. Alla yrkesprogram ska ha en tydlig kop pling till 

arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan statliga myndigheter, kommunen, 

företag, offentliga arbetsgivare och fackliga organisationer. Gymnasieprogrammen ska ge 

goda förutsättningar för fortsatta studier på högskola och universitet.  

Utbildning är en färskvara som ständigt behöver underhållas. Företag och organisa tioner 

behöver kompetenta medarbetare i ständig utveckling. Vuxenutbildningen utgör därför en 

viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få nya chanser på arbetsmarknaden. 
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KUNSKAP ÄR NYCKELN 

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. 

Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens - inte med sänkta löner, sämre 

arbetsvillkor eller bristfällig undervisning. Vi socialdemokrater investerar i kompetensut -

veckling, yrkesutbildning och vuxenutbildning. 

Högskolor och universitet ska finnas i hela landet och byggas ut ytterligare. Därför anser vi 

socialdemokrater att högskolan i Karlshamn har en given plats. Ett socialdemokratiskt styre 

i kommunen, regionen och på riksplanet är en förutsättning för att högskolor ska kunna  

finnas över hela landet. 

NetPort Science Park är en innovativ plats för högskola och företag inom Digitala medier, 

Energi och Intelligent logistik/ITS. NetPort ska främja samverkan mellan näringsliv, 

högskola och offentlig verksamhet, vilket skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk 

tillväxt och samhällsutveckling i kommunen och i regionen. Därför ska vi fortsätta vara en 

aktiv part i arbetet med bland annat Blekinge Tekniska högskola, Netport Science Park och 

Kreativum. 

För att skolan ska kunna nå de mål som finns behöver vi självklart tillgodose bra och 

moderna utbildningslokaler genom kontinuerlig om- och nybyggnation. Vår största satsning 

under nuvarande mandatperiod har varit Mörrums skola vilket vi är mycket nöjda över.  

VI SOCIALDEMOKRATER KOMMER ATT VERKA FÖR: 

• Ha fler vuxna i skolan 

• Fortsätta ha en hög grad behöriga pedagoger i våra verksamheter  

• Verka för att inga vinstuttag görs i skolan 

• Verka för att det ska vara samma villkor för privata och kommunala skolor i val av 

elever - så att ingen kan välja bort elever 

• Utveckla barnomsorg på obekväma arbetstider 

• Att alla elever ges förutsättningar att lämna skolan med fullständiga betyg  

• Fortsätta utveckla utbildningsmöjligheterna för vuxna 
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KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA 

KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA 

FÖRENINGSLIV 

I vårt land har vi starka traditioner inom föreningslivet med rötter i folkrörelserna. Politik, 

religion, idrott och olika kulturyttringar har sin plattform i ett omfattande föreningsliv för alla 

åldrar och intresseinriktningar. Häri ligger också grunden för en fungerande demokrati.  

Föreningslivet har en avgörande roll för kommunens utveckling. Genom att aktivera invånarna 

bidrar föreningslivet till gemenskap, ökad folkhälsa och stärker människors deltagande i 

samhället. För oss socialdemokrater är det viktigt att alla i vårt samhälle har möjligheten att ta 

del av föreningslivet och därför behöver föreningarnas avgifter hållas låga så att avgifterna 

inte är ett hinder att delta. 

Genom ett fördjupat samarbete med stöd till föreningar kan nya möjligheter utvecklas för att 

ge invånarna möjlighet till en meningsfull fritid. Genom utbyte med andra länder skapas en 

ökad internationell medvetenhet, kunskap och erfarenhet.  

Föreningslivet behöver offentligt stöd för att finnas och för att kunna utvecklas vidare. För oss 

socialdemokrater är det självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommu nen 

med olika former av ekonomiskt stöd, ändamålsenliga lokaler samt med personal som kan ge 

råd och stöd. Det är tillsammans som vi kan få föreningslivet att frodas. 

BARN OCH UNGDOMAR 

En meningsfull fritid under uppväxten ger en god grund för ett rikt liv i vuxen ålder. De ideella 

krafterna inom föreningslivet gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och  

unga. Därför vill vi Socialdemokrater särskilt stärka barn och ungdomars tillgång till kultur, 

idrott och föreningsverksamhet genom att värna och ge förutsättningar för ungdomsverksamhet 

i alla former. Vi vill fortsätta ha fritidsgårdar i hela kommunen samt utveckla och modernisera 

den verksamheten samt ge ungdomar med olika specialintressen utrymme i verksamheten.  

Idéburna offentliga partnerskap är ett verktyg vi ser positivt på och vill fortsätta införa och 

utveckla. Kommunen har under 2022 tecknat idéburet offentligt partnerskap med Kvinnojouren 

Karlshamn och Karlshamn United. 

IDROTT 

Möjlighet till spontanidrott och motion ska finnas i människors närområde. För oss 

Socialdemokrater är det självklart att idrotten skall vara öppen för alla oberoende av sociala, 

kulturella eller ekonomiska förutsättningar. Kommunen ska ge en bra grund till idrottsförenin -

gar för deras arbete med breddidrotten. Samtidigt som bredden är grunden inom idrotten är det 

också viktigt att kommunen stödjer föreningar som befinner sig på elitnivå.  

SKOG, PARK OCH FRILUFTSLIV  

Tillgång till skog, parker, motionsplatser och bad har stor betydelse för människors 

välbefinnande och hälsa. Det bidrar till människors fysiska och mentala hälsa, stimulerar barns 

motoriska och kreativa utveckling och förbättrar tätorternas miljö och klimat. Parker och 

grönområden erbjuder arenor för möten mellan olika grupper och generationer samt ger 

möjlighet till motion och spontanidrott. Flertal satsningar har gjorts på det här området, bland 

annat att vi nu har utegym i Karlshamn, Asarum och Mörrum. 

En del i det rörliga friluftslivet är tillgången till skärgården. Här vill vi fortsätta utvecklingen 

av skärgårdsturismen, fritidsbåtshamnarna och förutsättningarna för ett aktivt fritidsliv. En del 
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i detta är att bygga fler båtplatser och en gästhamn med ökade möjligheter för gäster och 

Karlshamnsbor. 

KULTURLIV 

Att fritt få uttrycka sina åsikter i musik, sång, lyrik, bild, skrift, digitala medier , etc. är viktiga 

rättigheter. Kulturen har alltid varit en viktig del av den socialdemokratiska politiken. 

Mångfald och demokratisk värdegrund är ledstjärnan i vår kulturpolitik. Det är naturligt för 

oss Socialdemokrater att alla oberoende av inkomst ska kunna ta del av samhällets kulturutbud 

och kunna vara delaktig i detsamma. Musik- och kulturundervisningen ska vara öppen för alla. 

Kulturen är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen och utgör en arena för samtal 

och debatt. Genom kulturen får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya tankar, idéer 

och perspektiv. Den granskar och ifrågasätter samhället, dess makthavare och strukturer. 

Kultur ger oss människor även möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa 

oss en identitet. Att skapa förutsättningar för kultur är att skapa förutsättningar för ett levande 

och demokratiskt samhälle. I kommunen har vi stora förutsättningar för en vidareutveckling av 

ett redan bra kulturliv. En del av det är samarbetet med Regionteatern för a tt utveckla den 

regionala dansscenen i Karlshamn. 

VI SOCIALDEMOKRATER KOMMER ATT VERKA FÖR: 

• Skapa möjligheter för boulespel inomhus 

• Utveckla fritidsgårdsverksamheterna 

• Öka tillgängligheten på lokalbiblioteken 

• Fortsätta utveckla Vägga idrottsområde 

• Utveckla skärgården och våra småbåtshamnar så att tillgängligheten ökar  

• Tillsammans med föreningslivet ge invånarna möjlighet till en aktiv och meningsfull 

fritid 

• Fortsätta att utveckla konceptet fritidsbibbla 

• Vidareutveckla och underlätta det spontana idrotts- och kulturutövandet 

• Arbeta hälsofrämjande och drogförebyggande tillsammans med föreningslivet  
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EN GOD FOLKHÄLSA FÖR ALLA 

EN GOD FOLKHÄLSA FÖR ALLA 
Människors egna möjligheter att göra hälsofrämjande val ska stödjas av samhället. Då behövs 

också en politik som inkluderar alla människor och som vill göra investeringar för häl -

sofrämjande miljöer. 

Det finns fortfarande omotiverade köns- och klasskillnader i Sverige. Kvinnor och män be-

handlas olika. Social, ekonomisk och språklig bakgrund och bostadsort kan ibland också ha 

betydelse för vilket bemötande och vilka resurser man får tillgång till. Skillnader i hälsa och 

vård syns i statistik och jämförelser. Även folkhälsan i Karlshamns kommun visar på olikheter 

både vad gäller den självupplevda hälsan och det faktiska hälsotillståndet. Vårt övergripande 

mål för folkhälsoarbetet är att skapa en god hälsa på lika villkor.  

Tillgängligheten i samhället måste öka och omfatta alla grupper. Tillgänglighetsarbetet handlar 

bland annat om fysisk tillgänglighet, tillgång till utbildning och information samt ett bra 

bemötande. 

Vi vill ha ett samhälle där alla kan röra sig fritt utan att riskera att bli utsatta för våld, fysis ka 

eller psykiska kränkningar. Det är viktigt att jobba både förebyggande och stödjande till 

människor som på olika sätt blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta för brott. Därför är det 

nödvändigt att vi har starka tjej-, kvinno- och brottsofferjourer samt ett väl fungerande brotts-

förebyggande råd i kommunen. Här måste vi tillsammans med övriga aktörer i samhället arbeta 

förebyggande, tillexempel genom det IOP-avtal vi nu skrivit tillsammans med Kvinnojouren i 

Karlshamn. Förutom att kommunen ska ha ett nära samarbete med frivi lligorganisationerna 

behöver kommunen själv stärka sina insatser för att samordna arbetet för att motverka mäns 

våld mot kvinnor. 

Socialdemokraternas ambition är att Sverige ska vara världens bästa land för flickor och 

kvinnor och därför prioriterar vi sedan länge arbetet mot mäns våld mot kvinnor.  Vi är ett 

feministiskt parti som alltid kommer att prioritera kvinnors trygghet. Karlshamn har gjort en 

imponerande resa på det här området och vi har alla ambitioner att både fortsätta och växla upp 

det arbetet. De förebyggande insatserna är extremt viktiga och måste stärkas.   

Många känner sig otrygga i dagens samhälle på grund av gängkriminalitet och det våld som 

det leder till. Även här är vi socialdemokrater övertygade om att det är tidiga in satser som 

krävs. Därför vill vi få till en bättre samordning av våra gemensamma resurser inom det här 

området, så att vi på ett effektivare sätt kan förebygga missbruk, kriminalitet och psykisk 

ohälsa genom att fånga upp främst unga individer som är på väg åt fel håll. Det behöver fångas 

upp i tid och genom att vägleda ungdomar och dess föräldrar i vart de kan vända sig för att få 

det stöd som behövs. Vi måste agera kraftfullt för att få bukt med de här problemen och det 

här tror vi är rätt väg att gå. I samarbete med kommunens olika verksamheter, föreningsliv och 

civilsamhälle kan vi möta problemen i tid och därmed minska otryggheten i samhället.  

Vi socialdemokrater är övertygade om att utvecklingen av sociala mötesplatser är ett kraft fullt 

verktyg i att motverka utanförskap och därför vill vi fortsätta satsa på fritidsgårdar, spon -

tanmötesplatser, odlingsplatser, lekplatser med mera. 
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EN GOD FOLKHÄLSA FÖR ALLA 

VI SOCIALDEMOKRATER KOMEMR ATT VERKA FÖR: 

• Införa en samordning i kommunen för att minska kriminalitet, missbruk och psykisk 

ohälsa 

• Prioritera arbetet med mäns våld mot kvinnor 

• Satsa på kommunens lekplatser 

• Öka tryggheten i tätorterna, bland annat med hjälp av Brottsförebyggande rådet  

• Införa fri frukt på fruktstunderna i årskurs F-3 

• Stödja folkhälsoprojekt för att få människor att röra på sig  

• Fortsätta bygga och utveckla utegym i alla kommundelar 

• Fortsätta prioritera det drogförebyggande arbetet bland unga 

• Utveckla kosten inom hela kommunen 

• Främja utveckling av friluftslivet 
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EN VÄRDIG ÅLDERDOM 

EN VÄRDIG ÅLDERDOM 
Idag kan allt fler se fram emot många friska år efter man gått i pension. Det är en stor framgång 

för vårt välfärdssamhälle. Samtidigt innebär en åldrande befolkning en stor utmaning, att bli 

äldre innebär för många av oss ohälsa och sjukdom. Under den föregående mandatperioden har 

vi infört demensteam där all berörd personal har fått utbildning, för att varje individ som 

behöver stöd ska få rätt stöd. För många äldre är det viktigt att det finns en personlig 

kontaktperson inom äldreomsorgen och därför är även det infört.  

Det är viktigt att det är kompetent och utbildad personal som möter våra äldre när insatser 

behövs. Därför ska vi se till att alla kommunens anställda har schyssta arbet svillkor. För att 

säkerställa tillgången på utbildad personal har vi socialdemokrater meddelat att vi vill se ett 

vård- och omsorgscollege i Blekinge. 

Vi Socialdemokrater vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett 

om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad man vill få stöd med från hemtjänsten. 

Därför har vi bland annat utökat möjligheterna att kunna välja emellan olika måltider i 

hemtjänsten och har en ambition att genomföra det även i de andra boendeformerna. Vi  vill 

fortsätta utvecklingen av omsorgen med modern välfärdsteknik, som på många sätt ger 

individer större frihet. En viktig del av den utvecklingen är att tillgodose att de äldre får utbi -

ldning och stöttning kring digitala hjälpmedel. 

Vi vill införa djur i omsorgen. Djurens nosar, tassar och mular lugnar, värmer och väcker 

minnen och känslor. Det finns allt från kompishundar och terapihästar till läshundar och 

avdelningskatter som till exempel kan bo på eller besöka äldreboenden och träffpunkter. De 

lugnar med sin tysta närvaro, sänker människans blodtryck och får oss att utsöndra måbra -

hormonet oxytocin. 

Vi vill skapa förutsättningar för ombyggnation av lägenheter och bostadsområden så att 

befintliga lägenheter blir trygghetsbostäder. Vi vill även att kommunen i samband med mark-

försäljningar villkorar att bostadsbolag även ska bygga trygghetsboenden. På så vis får vi fler 

trygghetsboenden i varierande miljöer – så det finns något som passar alla. 

Mötesplatser utgör en grundläggande del i många äldres vardag och sociala gemenskap och är 

ett viktigt verktyg emot utanförskap och ofrivillig ensamhet. Verksamheten på ”Träffpunk -

terna” ska därför fortsätta att utvecklas. En meningsfull fritid är viktigt för varje människa, så 

även på ålderns höst. Därför har vi bland annat infört aktivitetssamordnare på äldreboenden 

och fri kollekvitrafik för alla över 70 år inom kommunen. Av samma anledning vill vi också 

ge möjlighet att spela boule inomhus. 

Även som äldre vill man ha ett rörligt liv med möjligheter att både promenera och nytta 

kommunens utegym. Vi vill nyskapa och utveckla befintliga utegym så att de blir är senior-

anpassade samt tillse att det finns fler sittplatser för att möjliggöra att äldre kan och vågar 

promenera mellan olika platser. 

Många äldre vill delta i samhällsbygget. Vi ska tillse att äldres kunskap och vilja att vara med 

i det fortsatta samhällsbygget tas till vara. Ingen är för gammal för att bidra!  
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EN VÄRDIG ÅLDERDOM 

VI SOCIALDEMOKRATER KOMMER ATT VERKA FÖR: 

• Ha fler trygghetsboenden i blandade miljöer 

• Utöka möjligheterna för en meningsfull fritid för äldre, bland annat genom boulespel 

inomhus och utegym för seniorer 

• Fortsätta utveckla Träffpunkternas verksamheter 

• Tillsammans med pensionärsföreningar utveckla mötesplatser och aktiviteter för 

gruppen äldre 

• Utveckla samarbeten mellan skola och äldreomsorg för att unga och äldre ska kunna 

mötas naturligt 

• Ge äldre inom den kommunala omsorgen möjlighet att umgås med djur  

• Erbjuda en kvalitativ och flexibel omsorg 

• Senioranpassade utegym 

• Utöka antalet sittplatser för äldre i hela kommunen 
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MED ANSVAR FÖR MORGONDAGENS SAMHÄLLE 

MED ANSVAR FÖR MORGONDAGENS SAMHÄLLE 
Karlshamn är en kommun som, för sin framtid, är beroende av tillväxt och utveckling med 

stabil ekonomi, stor miljöhänsyn och socialt hänsynstagande som grund. Vi vill ha breda 

lösningar för att tillsammans skapa ett mera jämlikt och jämställt samhälle, ett samhälle där vi 

ges bra förutsättningar att få ett bra liv. Det handlar om framtidens Karlshamn med ordentliga 

satsningar och möjligheter att driva utvecklingen framåt i positiv anda. Vår utgångspunkt är 

att vi idag inte får leva på ett sätt som förstör eller försvårar för framtida generationers 

möjlighet att leva ett gott liv 

Karlshamns kommun ligger i framkant med sin miljöpolitik. Med satsningar på fossilfri 

fjärrvärme, rötning av hushållssopor till biogas, satsningar på grön el och utbyggnad av 

kollektivtrafiken har vi kommit långt. Fortsatta satsningar på alternativa energikällor kommer 

att gynna både miljön och oss som bor i kommunen. 

Förnybar elproduktion växer exponentiellt i elområde 4. Tillgång till grön el är en förutsät tning 

för landets framtida konkurrenskraft och energiproduktionen i södra Sverige måste utan tvekan 

skalas upp rejält. Karlshamns kommun och Karlshamn Hamn, tillsammans med övriga 

kommuner i länet och Region Blekinge måste vara delaktiga och supporta den framtida 

utbyggnaden av storskalig havsbaserad vindkraft i södra Sverige.  

Välfärden är beroende av tillväxten i samhället som måste åstadkommas långsiktigt och utifrån 

ekologisk och social hänsyn. Genom att vi ställer tydliga ekologiska och sociala krav vid 

investering och upphandling påverkar vi miljöutvecklingen och villkoren för de som 

producerar de varor och tjänster som kommunen nyttjar. Nyttjandet av elbilar ökar ständigt 

och här behöver vi se till att det finns tillräckligt med laddstationer i takt med ökningen.  

Att alla ska ha tillgång till färskt vatten ställer stora krav både på rening och tillgång. Därför 

kommer det byggas ett nytt vattenverk så att det inte längre är någon orosfaktor i framtiden. 

Det är ett nödvändigt beslut. Kommunens krisorganisation har byggts upp bitvis, men med mer 

fart än planerat på grund av den pandemi vi befunnit oss i de senaste åren. De erfarenheterna 

behöver vi ta med oss och fortsätta stärka kommunens förmåga att hantera även andra kriser – 

exempelvis miljökriser av olika slag. 

Vi kan minska utsläppen när vi väljer att gå, cykla eller resa  med kollektiva färdmedel – och 

det valet ska vi som kommun underlätta. Vi fortsätter att bygga solceller på de kommunala 

byggnaderna som en del i arbetet med smarta energikällor. Vi vill även förbättra miljöstation -

erna - det ska vara lätt att göra rätt. 

Ett viktigt arbete för att vi ska ha ett landskap som är mer motståndskraftigt mot 

klimatförändringar, släppa mindre näringsämnen till havet, öka biologisk mångfald på land och 

i vatten, bidra till grundvattenresursen samt till naturbete och livsmedelsproduktion är en 

fortsatt restaurering av våtmark. 

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har humlor, fjärilar 

och ängsväxter blivit allt färre. Det finns allt färre artrika miljöer i våra landskap vilket hotar 

den biologiska mångfalden och påverkar pollinatörer, som är beroende av blommande växter. 

Ett hot mot pollinatörer är också ett hot mot vår matproduktion. Någonting som det däremot 

finns gott om i Sverige är vägar, och längst med vägarna finns det vägkanter. En outnyttjad 

resurs som vi vill ta vara på. Med rätt skötsel kan vägkanterna fungera som korridorer och 

livsmiljöer för växter och insekter. 
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MED ANSVAR FÖR MORGONDAGENS SAMHÄLLE 

VI SOCIALDEMOKRATER KOMER ATT VERKA FÖR: 

• Fortsätta förbättra och utveckla gång- och cykelvägar 

• Verka för utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar 

• Se över behovet av nya våtmarker 

• Fortsätta arbetet med att göra kommunens fordonspark fossilfri  

• Medverka till att fler miljövänliga energialternativ används  

• Medverka till etablering av storskaliga vindkraftsverk till havs 

• Fortsätta utveckla kommunens krisorganisation så att den är väl förberedd för olika 

former av krissituationer 

• Verka för utbyggnad av solceller 

• Bygga ut möjligheterna att ladda elcyklar och pumpa däcken 

• Ha fler blomsterängar för att gynna den biologiska mångfalden 
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För Karlshamns bästa 
 

Vår vision är att fler människor väljer att bosätta sig i Karlshamn 

lockade av dess vackra läge vid havet, det rika kulturlivet och den 

trygga miljön med spännande utvecklingsmöjligheter för alla åldrar. 

Näringslivsklimatet attraherar nya företagsetableringar och människor 

med kvalificerad yrkeskompetens väljer Karlshamns kommun framför 

andra. Karlshamn strävar efter att växa och bli en kommun med 50 000 

invånare. 

Centerpartiet budgetförslag bygger på tjänsteförslaget från 

kommunens tjänsteorganisation, där vi har gjort förändringar och 

justeringar som Centerpartiet driver i sin politik. 

 

Sällan har parametrarna och underlaget inför ett budgetår varit så osäkra. Man 

behöver gå tillbaka flera decennier för att hitta motsvarande prisutveckling som just nu 

sker samtidigt som ett par år av pandemi inte klingat ut helt och det dessutom pågår 

ett krig Europa.  

Vårt förslag innebär en oförändrad verksamhetsambition där de sista stegen tas i den 

långsiktiga budgetförflyttningen för den sociala verksamheten. Socialnämnden tillförs 

därför medel för att hantera de underskott som inte kunnat hanteras genom 

effektiviseringar och som bedömts bero på underbudgetering. Utbildningsnämnden 

tillförs medel för att upprätthålla och fortsätta den positiva resultatutveckling som skett 

under senare år, samt medel för ökad matkostnad. Kommunstyrelsen tillförs medel för 

arbetet med civil beredskap och krishantering. Samtliga nämnder kompenseras delvis 

för kostnadsökningar. I övrigt gäller oförändrade ramar. Mot slutet av perioden ökar 

överskottsgraden från dagens 1 % till 2 %. 

Utöver den kompensation som nämnderna fått i tjänsteförslaget för kostnadsökningar 

förslår vi i Centerpartiet en ytterligare kompensation om 4,8 mkr per år för ökade 
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livsmedels- och energikostnader. Vi vill även utöka stödet till kommunens föreningar 

genom att öka investeringsbidragen med 400 tkr per år samt dessutom med 800 tkr 

per år för de ökade energikostnaderna. På de kommunala vägarna vill vi satsa 

ytterligare 4 mkr per år samt 2 mkr per år för de enskilda vägarna. Under 2023 föreslår 

vi att kommunen påbörjar att bygga en stor lekplats i Rosengården i Karlshamn, ett 

utegym i Svängsta samt en renovering av konstgräsplanen på Marieborg i Svängsta. Vi 

vill skapa mötesplatser med aktiviteter för yngre och äldre, som till exempel träffpunkt 

för äldre och en föreningsdriven fritidsgård för motorburen ungdom. 

Vi fortsätter arbetet för att skapa bostäder, etableringsmöjligheter, arbete och välstånd 

samt att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Fortsatt fokus läggs på arbetet med 

ständiga förbättringar, automatiseringar och effektiviseringar samt att få ner sjuktalen i 

kommunen.  

Vi ska ha tydliga ägardirektiv till de kommunala bolagen för att förstärka 

uppsiktsplikten och därigenom få en effektiv och sammanhållen kommunkoncern. 

Bland annat vill vi att KABO fortsätter med sina bo-sociala och trygghetsskapande 

projekt tillsammans med kommunen. Karlshamns Hamn ska stärka drogkontrollen 

genom trygghetsskapande och sociala projekt. Samtliga investeringar i bolagen ska 

godkännas i Stadsvapnet. Alla kommunala bolag ska regelbundet ha dialogmöten 

med Kommunstyrelsen. 

Det är viktigt att det kommunövergripande organisationssamarbetet ökar, där 

funktioner samarbetar över nämnds- och bolagsgränser. Alla kommunens intäkter 

kommer från medborgarnas plånböcker, oavsett om det går via den kommunala 

skattsedeln eller den statliga. Därför är det oerhört viktigt att varje skattekrona tas 

tillvara, så att vi får ut så mycket som möjligt för varje krona. Helt enkelt få mest pang 

för pengarna!  

 

Centerpartiet i Karlshamns kommun 

Sofie Ekenberg 

Mats Dahlbom 

Gertrud Ivarsson 
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Fokusområde  

Bostäder (boendemiljö) 

 

Boende 

Valet av boendeort är mer än enbart närhet till arbetsplatsen. Livs-fas och livsstil spelar 

en allt större roll i valet av livsplats, samtidigt som arbetets funktion som 

meningsskapare i livet minskar. En bättre plats, bostad och framtid motiverar 

människor att flytta. Platsattraktivitet förutsätter samverkan mellan näringsliv och 

kommun. För att lyckas behöver vi bygga vidare på våra tillgångar och lyfta fram våra 

styrkor i samverkan med övriga aktörer. 

Tillsammans med näringslivet behövs fler attraktiva boendemiljöer utvecklas som 

bidrar till flyttkedjan. Detta gör vi genom att satsa på skola, omsorg och trygga, 

stimulerande livsmiljöer som attraherar nya invånare, och bidrar till att befintliga 

invånare väljer att stanna kvar. Vi kommer bygga en ny stor lekplats för åldersspannet 

1-12 år i varje kommundel med början i Rosengården i Karlshamn och därefter 

kommer Asarum, Svängsta och Mörrum. 

Andelen bostäder och verksamhetslokaler som byggs med trämaterial och 

förnyelsebara material ska ökas. Vi vill också förbättra förutsättningarna för 

bostadsbyggande på landsbygd, samtidigt som vi ska undvika att bygga på produktiv 

jordbruksmark.  

Genom aktiv planering för bostadsbyggande ska kommunen erbjuda goda, varierande 

och trygga boendemiljöer i hela kommunen. Bebyggelse i attraktiva lägen ska tillåtas, 

däribland vid sjöar och bäckar. Vi ska förtäta våra mindre samhällen och utnyttja 

befintlig infrastruktur. Vi vill bygga ut och utveckla de orter där vi har vägar och annan 

infrastruktur som skolor etc. Samtidigt vill vi att valfriheten finns för de som vill bygga 

bostäder och verksamheter på landsbygden. 
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Kommunikation 

Vi ökar underhållsbudgeten för vägarna i kommunen för att höja standarden på både 

enskilda och kommunala vägnätet.  

Vi fortsätter att satsa på och utveckla cyklismen. Framtagande av riktlinjer för fortsatt 

utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar med effektiv LED-belysning. Vi kommer även 

att verka för att fler ska välja kollektivtrafik före bilen. 

 

Social omsorg 

Karlshamn skall erbjuda vård och omsorgsverksamhet med hög kvalitet. Genom nya 

arbetsformer och ökad samverkan höjer vi kvalitén. Äldre och personer med olika 

funktionsvariationer ska ges möjlighet till en rik och stimulerande tillvaro och själva 

bestämma över sina liv. Mötesplatser utgör en viktig del i många äldres vardag och 

sociala gemenskap.  

Digital teknik ska användas för att främja psykisk hälsa och välbefinnande och för att 

öka äldre personers självständighet och delaktighet. Forskning visar att användning av 

dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer.  

Digitalisering av den sociala omsorgen ger stora möjligheter att parallellt med 

ordinarie verksamhet utveckla och stödja personalens arbete. Det innebär en större 

trygghet för människor som bor ensamma och är i behov av tillsyn. En äldre människa 

som får kommunikationsmöjligheter installerade i sitt hem, får snabbare hjälp om en 

olycka skulle inträffa. Omsorgstagarens möjligheter till en god nattsömn ökar genom 

att personal inte behöver gå in i personens hem om natten är lugn. 
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Fokusområde  

Kompetensförsörjning 

 

Utbildning 

Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom 

hela livet, från förskola till högre utbildning och folkbildning. Det innebär goda 

möjligheter till kompetensutveckling och att ökar valmöjligheten till att kunna byta 

yrkesbana genom hela livet. Utbildning ska komma alla människor till del och vara 

öppen för alla och är en viktig del för folkhälsan och samhällsutvecklingen i hela 

kommunen. 

Skolan ska utvecklas i takt med samhället och ge en insikt om arbetslivets 

förutsättningar och behov. Närheten till arbetslivet ska ökas och samarbetet med olika 

organisationer såsom Ung Företagsamhet ska utvecklas. Skolans miljöundervisning ska 

ha som målsättning att ge eleverna verktyg att fatta medvetna, hållbara beslut. I det 

arbetet är Ire natur- och kulturskola en viktig resurs. 

Varje barn ska känna trygghet i skolan och få möjlighet att utvecklas till sin fulla 

potential. Målet är läskunnighet i första klass samt att alla barn ska få utmaningar i 

skolan och möjlighet att utvecklas, oavsett om det är barn som har svårigheter med 

inlärning eller har särskild fallenhet för ett ämne. 

 

Näringsliv 

God kompetensförsörjning är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och 

ett livskraftigt samhälle. Idag är brist på kompetens ett tillväxthinder för många 

verksamheter. Därför är det viktigt att attrahera människor från övriga Sverige och från 

andra delar av världen med kompetenser som matchar företagens och kommunens 

behov. 
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Offentlig sektor 

Kommunens tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid, men möjlighet till deltid 

ska finnas för de som önskar, då vi inte vill att människor ska känna sig tvungna att gå i 

pension om de inte vill eller orkar arbeta heltid längre. Vi vill behålla den viktiga 

kompetens som finns bland våra anställda genom tidig kompetensöverföring vid 

pensionsavgång.  

Det är viktigt att arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter, bland annat genom ett 

aktivt arbete med chefskapet. Kommunen ska göra en översyn av den fackliga 

verksamheten, så att den fackliga tiden följer avtal. Kommunorganisationen skall sträva 

efter ett bra samarbetsklimat med de fackliga organisationerna och en viktig del i detta 

är att den fackliga verksamheten har tydliga samarbetsavtal med 

arbetsgivarorganisationen. 
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Fokusområde  

Attraktionskraft  

 

Vi ska fortsätta att utveckla vår attraktiva stadskärna för handel, 

restauranger och social gemenskap. Detta är viktigt för hela 

kommunens utveckling och Karlshamns regionala position. Genom 

aktiv samverkan med olika intressenter skapas goda förutsättningar för 

att medborgare och besökare väljer Karlshamns kommun för inköp, 

restaurangbesök och upplevelser. 

 

 

Folkhälsa 

Folkhälsoarbetets mål är att skapa en god hälsa på lika villkor och ett aktivt 

jämlikhetsarbete ska genomsyra hela kommunen. Tillgängligheten i samhället ska 

omfatta alla. Därför fortsätter vi vårt arbete tillsammans med föreningar, organisationer 

och företag för att göra kommunen mer tillgänglig. 

 

Fritid 

Möjlighet till spontanidrott, motion och kulturupplevelser i människors närområde är 

viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. I samarbete med föreningslivet, privata aktörer, 

övriga kommuner och regionen utvecklas vårt rika utbud av aktiviteter och upplevelser. 

Vi ska gå vidare med att bygga nya ute-gym i kommunens övriga tätorter med början i 

Svängsta, Hällaryd, Åryd och sedan Ringamåla. Det är viktigt att även ta med invånarna 

i de mindre orterna i ett samarbete för att utveckla sociala mötesplatser som lekplatser, 

ute-gym och samlingslokaler. 

Vi ska skapa mötesplatser med aktiviteter för yngre och äldre, som till exempel 

träffpunkt för äldre och se över möjligheterna till en boulbana inomhus. För de 
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motorintresserade ungdomarna i kommunen vill vi utveckla en samlingsplats, som en 

föreningsdriven fritidsgård för motorburen ungdom. A-traktorer och mopeder är en 

viktiga delar för många unga som har mindre god tillgång till allmänna 

kommunikationer.  

Föreningslivet är en del i ett demokratiskt och väl fungerande samhälle och har stor 

betydelse för kommunens utveckling. Föreningslivet bidrar till ökad folkhälsa, 

gemenskap och stärker människors deltagande i samhället. Genom ett fördjupat 

samarbete med föreningarna i kommunen ska nya möjligheter utvecklas för att ge 

invånarna möjlighet till en meningsfull fritid. 

Det är självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen med bra 

aktivitetsstöd och ändamålsenliga lokaler/anläggningar. Vi ska öka det kommunala 

stödet till föreningar som driver och äger egna lokaler eller anläggningar. Idrotten och 

kulturen ska vara öppen för alla oberoende av sociala, kulturella eller ekonomiska 

förutsättningar. 

Vi ska rusta upp våra naturstråk som Laxaleden och våra havsnära vandringsleder. På 

Marieborgs idrottsplats ska konstgräsplanen renoveras. Även konstgräsplanen i 

Asarum behöver arbetas in i en framtida åtgärdsplan. Idrottsplatsen i Svängsta ska 

knytas ihop med badplatsen vid Hundsjön, där det ska byggas badbryggor. 

Svängstabadet ska byggas i samband med att resten av Väggabadet renoveras. 

Matvik har kommunens största fritidshamn. Målsättningen är att föra samtal med 

Trafikverket för att möjliggöra byggnation av cykelväg mellan Hällaryd och Matvik. 

Antalet bryggplatser i småbåtshamnen i Matvik ska utökas för att tillgodose behovet. 

Även parkeringsmöjligheter ska förbättras i anslutning till hamnen. 

 

Kultur 

Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår välfärd och har stor betydelse för vår kommuns 

attraktivitet. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater 

och musikupplevelser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är också att 

skapa förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle. Bellevueparken och 

Lokstallarna är viktiga mötesplatser. 

I Karlshamn finns goda förutsättningar för en vidareutveckling av ett redan bra kulturliv 

genom våra kulturinstitutioner och genom stöd till och samverkan med föreningar. Alla 

ska kunna ta del av och vara delaktiga i samhällets kulturutbud. Vi vill särskilt stärka 
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barns och ungas tillgång till kultur, idrott och annan föreningsverksamhet och ge 

föreningarna bra förutsättningar att verka i ett öppet samhälle. 

Biblioteken utgör en viktig del i ett attraktivt samhälle och viktiga mötesplatser. 

”Meröppet” gör besök på bibliotek betydligt mer flexibelt än vid specifika öppettider, 

samtidigt som kostnaden hålls nere till ett minimum. Det innebär i praktiken att fler 

kommuninvånare har möjlighet att besöka våra bibliotek på de tider invånarna själv 

önskar. Vi vill flytta biblioteket i Mörrum till mer ändamålsenliga lokaler, så att även de 

som besöker Mörrums bibliotek kan få tillgång till ”Meröppet”. 

 

Trygghet 

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Barn 

som befinner sig i riskzonen ska tidigt upptäckas och rätt stöd ska sättas in, där vi ser till 

barn och ungas bästa ur ett helhetsperspektiv. Att arbeta förebyggande, uppsökande 

och stödjande för barn och unga är nämndernas gemensamma ansvar. 

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är möjligheten till egen 

försörjning, delaktighet och inflytande. Vi ska ta tillvara på varandras olikheter och få 

alla att känna sig väl bemötta och välkomna. Alla människor ska ha samma frihet och 

självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter samt samma makt att 

forma sina liv. 

 

Demokrati 

Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra 

och känna tillfredsställelse i livet. Det kommunala pensionärsrådet, ungdomsrådet, 

miljörådet och rådet för funktionsnedsatta är viktiga delar i detta arbete. Satsningen på 

digitaliseringen ska underlätta inflytandet och kontakten med kommunen. 

Karlshamnsförslaget är en viktig kanal för kommuninvånarna att påverka utvecklingen i 

kommunen och få ett direkt inflytande i verksamheten. 
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Företag 

Näringspolitiken ska grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt 

samarbete. Det ger bra förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och 

samhällsutveckling. Handläggning av företagsärenden måste ske snabbt och smidigt.  

Särskilt fokus läggs på att underlätta för befintliga företag att utveckla sin verksamhet. 

Det kan gälla allt från korta beslutsvägar, förändra i den fysiska miljön och enkla 

regelverk som gynnar företagares möjlighet att utvecklas. Även fortsättningsvis ska 

kommunens nämnder och styrelser tillse att det lokala näringslivets 

utvecklingsmöjligheter gynnas. 

 

Kommunikation 

Det positiva beskedet att Sydostlänken ska byggas stärker vår position som hamnstad 

och skapar goda kommunikationsmöjligheter för hela regionen. Genom 

järnvägsförbindelsen mellan Karlshamn och Älmhult, via Olofström, blir Karlshamn en 

allt viktigare nationell och internationell knutpunkt för hamn och transporter i Sverige 

och södra Östersjöområdet. Sydostlänken är också viktig för att möjliggöra snabbare 

resor med tåg från Karlshamn till övriga Sverige. 

För en levande kommun är det viktigt att Mörrums station, såväl som stationen i 

Karlshamn, fortsätter att vara tillgänglig för tågpendling till jobb och studier, samt resor 

till Öresundsregionen. Vi verkar även för att möjliggöra tågpendling till och från 

mindre orter längs kustbanan. 

 

Kommunen som helhet 

Utvecklingsmöjligheterna för landsbygden, de mindre tätorterna och skärgården i 

Karlshamn är stora. Med fortsatt engagemang och samarbete mellan landsbygdsrådet, 

kommun och medborgare skapas möjligheter för tillväxt och entreprenörskap.  
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Inom ramen för ett hållbart 

Karlshamn 

 

För att kunna växa och bli fler i Karlshamn är de stora investeringarna en viktig drivkraft. 

Samtidigt behöver vi ställa om till en hållbar utveckling. För att lyckas krävs tillgång till 

grön energi och spetskunskaper inom hållbar utveckling – både när det handlar om låg 

klimatpåverkan, social hållbarhet och ekonomi. 

Inom kommunens verksamhet vill vi minska resor med bil och flyg, effektivisera 

fordonsflottan från fossilt till fossilfritt, återbruka inom alla verksamheter och minska 

konsumtion, optimera miljö- och klimatkrav i upphandling. Vi vill bevara och gynna den 

biologiska mångfalden, men också använda skogen för att kunna byta ut fossila 

produkter till förnybara, samt minimera negativ påverkan på miljö och klimat. 

Kommunen ska fortsätta energieffektivisera med bland annat LED-belysning i 

kommunala lokaler som till exempel skolor och idrottsanläggningar. Arbetet med 

energieffektivisering gällande uppvärmning av lokaler ska intensifieras. Kommunen ska 

arbeta för att det byggs en andelsägd solcellspark. 

Kommunen ska säkerställa vårt dricksvatten med nytt vattenverk och reservvatten från 

Mörrumsån. Vi ska färdigställa våtmarken i Åryd för att gynna den biologiska 

mångfalden och minska näringsläckaget från skog och jordbruksmark.   

Karlshamn ska vara en attraktiv plats för både invånare, företag och besökare. 

Karlshamn ska vara en kommun som är bra att leva i och dit man vill flytta. 

Stimulerande arbete, goda möjligheter att studera eller på annat sätt förverkliga sina 

drömmar är betydelsefullt för varje människa och för ett jämlikt och hållbart samhälle. 

Arbete är grunden för samhällets välfärd, välstånd och människors personliga 

utveckling. Därför satsar vi på att få fler verksamheter att etablera sig i kommunen. 

Kommunens bolag, nämnder och styrelser samt kommunalförbunden är verktyg för att 

genomföra kommunfullmäktiges beslut. Genom att kommunen ställer tydliga krav på 

ekologisk och social hållbarhet vid investering och upphandling, påverkas 
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miljöutvecklingen och villkoren för de som producerar de varor och tjänster som 

kommunen använder. 

Alla investeringar skall föregås av en djupgående risk-, konsekvens- och 

lönsamhetsanalys, samt att kommunkoncernens samlade investeringsutrymme skall 

beaktas. 

Kommunen ska fortsätta arbeta för en ökad avtalstrohet för en standardisering av 

sortimentet. Det ger effekter både med besparing i arbetstid och minskning av 

inköpskostnader. 
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vÄUSTERPARTIET

KOMMUNPROGRAM

2023-2025



1. INLEDNING

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en
sammanslutning av tusentals människor som arbetar tillsammans för det målet över
hela Sverige på många olika sätt på torget, i bostadsområdena, i kommunen och
riksdagen.

Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika,
att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är
därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på
ekologisk grund.

Vi arbetar mot rasismen på nätet. Vi tar kampen för trygga arbeten. I varje kommun
där vi får inflytande satsar vi för att få bort ungdomsarbetslösheten och ser till att
skattepengarna går till vältärden istället för till riskkapitalbolag.

Vi finns överallt där det finns människor som arbetar för rättvisa. Vi vill inte bara se en
bättre värld - vi gör något för att komma dit också.

Välfärd iståillet för vinster - Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Vi tycker
att varje skattekrona ska användas där den behövs bäst. Det betyder att vi gärna
betalar skatt till verksamhet, men inte till riskkapitalbolag.

Bra jobb åt alla - Vänsterpartiet tycker att ökad sysselsättning ska vara målet för
den ekonomiska politiken. Vi vill sätta fler i aöete. Vivill investera där behoven finns.
Det betyder mer pengar till välrärd, infrastruktur och klimatsatsningar.

Klimatet är vår tids ödesfråga - Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar. Vi menar
att vi måste agera mot utsläppen nu, för imorgon kan det vara försent. Vi vill skärpa
utsläppsmålen och se till att Sverige tar ett stöne ansvar.

Rättvisa och feminism - Vänsterpartiet är den viktigaste feministiska krafien i

riksdagen. Vi är trotta på att kvinnor ska göra hela hemarbetet och dessutom tå
sämre löner och karriårer. M tycker att kvinnor ska ha hela lönen och halva makten

Alla människor är lika mycket värda - Vänsterpartiet står for en generös och
human flyktingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till rasism och främlingsfientlighet. Vi
anser att alla människor har rätt till liv i fred och frihet, och att alla som lever här i

Sverige är lika mycket värda.



2. NAcRA AV vÅnn vlstoNER

I Vänsterpartiets Karlshamn finns det bostäder åt alla - hyresrätter som även
pensionärer och ungdomar har råd att bo i. Lägenheterna finns utspridda över
kommunens alla delar som har byggts på olika ställen - uppblandat i villaområden,
genom förtätning av innerstaden och i nyprojekterade bostadsområden.

I Vänsterpartiets Karlshamn är det lätt och bekvämt att resa med den utökade och
avgiftsfria kollektivtrafiken som täcker alla kommundelar. Allt fler kommuninnevånare
ställer bilen och tar bussen eller cykeln in till centrum. Ett centrum som är anpassat
för människor i första hand. Karlshamn går emot trenden med stora köpcentra i

ytterområdena och har i stället aktivt arbetat för att bevara och utveckla stadens
centrum med dess unika blandning av affärer och levande torghandel. Här har vi en
miljö som gynnar afiärsidkarna, turismen och inte minst kommuninnevånarna. Torget
är Karlshamnsbornas vardagsrum. Här vill vi kunna umgås i en trevlig vacker miljö
med gott om sittplatser för samtal och avkoppling. M är för en levande torghandel
och serveringar. Bilar parkerar vi utanför stadskäman, kanske på en stor
parkeringsplats utanför Hinsetunneln. Därefter kliver vi på en liten pendelbuss som
kontinuerligt rör sig efier en rutt mellan denna, torget och resecentrum. Om vi nu inte
som allt fler - väljer cykeln. Karlshamn är nämligen Sveriges cykelkommun.
Kommunen har vidtagit många åtgärder för att underlätta för invånarna att välja cykel
som det huvudsakliga transportmedlet. Det har byggts ut och investerats i säkra
cykelbanor som är åtskilda från biltrafiken. Cykelintresset bland kommuninnevånarna
har succesivt ökat och i takt med detta så har det byggts säkra och skyddade
cykelparkeringar vid resecentrum och andra strategiska platser i kommunen. Det
finns också ett antal pumpar utplacerade på olika platser i kommunen.

I Vänsterpartiets Karlshamn finns det boende för de äldre med olika skiftande behov
av vård och omsorg. Allt ifrån egna boenden med rimliga hyror, gruppboenden med
möjlighet till service, hjälp och gemenskap. I kommunen finns det även boenden för
de med större hjälpbehov. Gemensamt för dessa olika inrättningar är att de anställda
jobbar sextimmars arbetsdag med anständiga löner. Delade turer hör det förgångna
till. De har dessutom fria arbetskläder och dusch- och omklädningsmöjligheter på
sina arbetsplatser och de är stolta över sina jobb.

I Vänsterpartiets Karlshamn går barnen i trygga kommunala skolor med hög
lärartäthet. Läxor i den mån de verkligen behövs görs i skolan med stöd och ledning
av kunniga och engagerade lärare. Barnen äter lokalt och ekologiskt producerad
skolmat och det serveras frukt och mellanmål under skoldagen. Utöver lärarna så
finns det även andra vuxna - skolvärdar, vaktmästare m.fl. i barnens miljö som en
extra trygghet.

I Vänsterpartiets Karlshamn så ligger det ett nybyggt kulturhus på östra piren. I

byggnaden finns ett välfungerande bibliotek i rymliga lokaler, det finns



samlingslokaler och mojligheter för utställningar, framträdanden av olika slag och
filmvisning.

I Vänsterpartiets Karlshamn har hamnverksamheten med tillhörande logistikcentra
vuxit till sydöstra Sveriges storsta. Efrerfrågan på miljövänliga transporter med tåg-
och fartygstrafik ökar och lGrlshamn följer självklart med i denna utveckling.



7_, DET HÄR V|LL VI SATSA PA

3.1 Kommunen som arbetsgivare

Vänsterpartiet vill att kommunen skall sträva efter att vara ett föredöme i rollen som
arbetsgivare och när det gäller kravställning vid upphandling av varor och tjänster. Vi
anser att en av de viktigaste frågorna på den svenska arbetsmarknaden just nu är
frågan om rätten till fast arbete kontra olika former av visstidsanställningar. Osäkra
visstidsanställningar i olika former är omfattande och skapar otrygghet för anställda
och sämre kvalitet i verksamheten. Det är inte bara på den privata arbetsmarknaden
som det är vanligt förekommande med visstider och osäkra anställningar. Det gäller
tyvärr också i Karlshamns kommun. M vill minska visstidsarbetet i kommunen och
istället erbjuda tillsvidareanställningar. Det är dags att Karlshamns kommun blir
föredöme på arbetsmarknaden. M vill inte ha människor som sitter hemma och
väntar på ett telefonsamtal eller SMS-besked om de ska arbeta idag eller inte.
Kommunen skall också erbjuda rätt till heltid för sina anställda.
Nej till delad dag -Arbetstiden skall vara sammanhållen. Vi anser att kommunen
som arbetsgivare skall vara ett föredöme och därför vill vi avskaffa delad arbetsdag.
Vi vill börja med att ta bort delade turer inom hemtjänsten. Krav på trygga
anställningar med anständiga anställningsvillkor skall även gälla kommunens
leverantörer i samband med upphandlingar.
Vidare bör kommunen satsa på att utbilda och medvetandegöra sin personal i forstå
genusperspektiv och HBTQ frågor.

Sex timmars arbetsdag - Fast anställning ska vara normen på svensk
arbetsmarknad. Rätten till fast anställning ska stärkas genom förbättringar i LAS.
Arbetsgivaravgiften bör ändras så att visstids-anställning blir dyrare än fast jobb.
Vänsterpartiet vill arbeta för en arbetstidsförkortning som på sikt ska resultera i sex
timmars arbetsdag.

Nei till privatisering - Välfärd och kommunal verksamhet ska inte drivas av aktörer
som gör det för att tjäna pengar. Genom att driva skolor, äldreomsorgen m.m.
offentligt kan resurserna gå till aft göra verksamheten bättre. Detta gynnar unga och
äldre kommuninvånare samt de anställda, istället för att pengarna försvinner iväg till
företagens ägare.
Vi säger därför nej till LOV - lagen om valfrihetssystem. Vården skall inte vara en
kassako for vårdföretagen - vi säger nej till vinster i välfärden.

Vi är också starkt emot utförsäljning av annan kommunal egendom.



3.1 Satsningar i skolan

Frukost iskolan - En mätt elev presterar bättre än en hungrig elev. Många barn och
ungdomar äter ingen frukost hemma. Att servera frukost i skolan är ett sätt att ge alla
elever goda förutsättningar att orka hela skoldagen. Dessutom har de mer sällan
huvudvärk, känner sig mer sällan illamående och har mer sällan ont i magen i skolan
jämfört med dem som har dåliga frukostvanor.

Frukt som mellanmål - Ett problem i skolan är att man ibland har tidig lunch och
slutar sent på eftermiddagen, då går blodsockret ner och då hägrar godis och läsk
från skolan kiosk eller närliggande kiosker. M föreslår istället att man erbjuder varje
elev en frukt som kan ätas under eftermiddagen.

Närproducerad skolmat - Det diskuteras närproducerad mat, dvs. lokalt
producerad. Mat som åker land och rike runt vill vi inte ha. Diskussionen berör ofta
upphandlingsregler. Man kan ställa villkor som inte har med pris att göra. Begreppet
innebär också att se till att maten lagas inom respektive skolkök. Kommunens
upphandlingsrutiner ses över för att underläfta för lokala leverantörer. Detta skulle
gynna kvaliteten, miljön och lokala producenter.

Skola i skolan - Med det menar vi aft kunskapsnivå och betyg skall inte bero på
vilka föräldrar eleven råkat födas med. Undervisningen bör organiseras på så sätt
huvuddelen av skolarbetet skall kunna utföras i skolan.

Kill- och tjejgrupper - Ungdomar i högstadieåldern känner sig ofta vilsna, otrygga
och osäkra på sin väg in i vuxenvärlden. Skolan bör på olika sätt hjälpa ungdomarna
i att hitta sin identitet och att landa i sina värderingar. Saker som manlighet,
kvinnlighet, sexualitet, våld, kärlek, känslor med mera behöver beroras på ett sätt
som ungdomar kan ta till sig. Ett sätt är att jobba med kill- och tjejgrupper (liknande
projekt har genomförts, bland annat med hjälp av RFSU på otika håll i landet) där
ungdomarna erbjuds att i lämpliga grupper diskutera, samtala och genomföra olika
övningar. Syftet skall vara att skapa trygghet för ungdomarna samt öka förståelsen
för alla människors lika värde och att skapa jämlikhet mellan kvinnor och män.



3.3 Folkhälsa

ldrott och motion för alla - Spontan idrott och vardagsmotion är en viktig del i att
uppnå en bra folkhälsa. Därtör skall man satsa på att upprätthålla god kvalitet av
motionsspår, motionsanläggningar, frilufisområden samt spontanidrottsplatser.

Sveriges cykelkommun - Det finns ett behov av att binda ihop befintliga gång- och
cykelvägar så att man som gående/cyklande inte behöver befinna sig på en hårt
trafikerad väg för att komma till nästa del av ett gång- och cykelstråk. Många
cykelbanor behöver även ses över bland annat när det gäller säkerhet vid passager
av korsande vägar. Mdare så behövs det satsningar för att bygga ut nätet av
cykelvägar samt underhåll av befintliga cykelvägar för att främja cykelåkandet. Vi vill
även på olika sätt underlätta för kommunens invånare att använda cykeln som det
dagliga transportmedlet. Ett sätt att få fler att ta cykeln kan vara att kommunen inför
ett system med cykelutlåning. Vänsterpartiet vill att ett första steg kan vara att se
över mojligheten med att införa ett sådant system. Andra åtgärder kan vara att
installera fler pumpar samt platser för säker parkering av cyklar. Målet skall av
folkhälso- och miljöskäl vara att Karlshamn skall bli Sveriges främsta cykelkommun.

Friskvård - Kommunen skall också vara ett gott exempel för friskvård genom att
erbjuda förebyggande hälsovård för sina anställda. Det skall finnas enklare och
utökade möjligheter att via arbetsgivaren (kommunen) komma i kontakt med tex
företagssköterska och sj ukgym nast.

Barn- och ungdomsverksamhet - Att öka föreningsstodet till barn- och
ungdomsverksamhet är också ett led i att kommunen agerar och inte bara pratar om
ökad folkhälsa. Ökat stöd till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet är även
ett viktigt led i att öka integrationen bland nyanlända.

3.4 Att leva och bo i Karlshamn

Miliö - Vi vill att kommunen tillsammans med sina helägda bolag skall utöka
användningen av förnyelsebara energikällor som t ex vindkraft och solceller.
Man skall ha solceller på taken på nybyggnation och se över möjligheten när man
renoverar bostäder och övriga byggnader. När man planerar nybyggnation av
bostäder skall man också beakta möjligheten att ansluta dessa till f,ärrvärmenätet.

Kollektivtrafik - Det är viktigt med en attraktiv kollektivtrafik. Därfor driver
Vänsterpartiet införandet av avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen med energisnåla
bussar och tidtabeller som är anpassade efter resenärernas behov. Ett ökat kollektivt
resande gynnar miljön, utvecklar landsbygden och har väldigt stora sociala fördelar,
inte minst för äldre och skolungdomar.



Funktionsnedsättning - vems ansvar är det? Vi blir bättre på att göra lokaler
tillgängliga. Däremot har vi långt kvar för att uppfylla FN:s konvention för personer
med funktionsnedsättning. Vi vill att kompetensen i frågan utvecklas. För ett verkligt
inflytande i de funktionsnedsattas val och möjligheter ska vi prata med dem om deras
behov inte bara om dem.

Guldkantstimmar inom äldreomsorgen - Äldreomsorg är inte bara boende och
hjälp med mat. Vänsterpartiet föreslår att de som bor på äldreboenden får möjlighet
till två guldkantstimmar varje vecka. Det ska vara timmar då man får använda
personalens hjälp till det man själv önskar t.ex. att få tid att minnas, att bläddra i ett
album, ta en promenad. Detta är även ett utmärkt sätt att engagera personer som
annars hamnar utanför arbetsmarknaden och blir beroende av andra
försörjningsformer. Lyckade exempel på detta arbetssätt finns i kommunen och bör
utvecklas vidare.

Boende - Karlshamns kommun har många förutsättningar för att utveckla ett
attraktivt boende för invånare och de som av olika anledningar söker sig till
kommunen. Efterfrågan av hyresräfter overstiger dock tillgången och Vänsterpartiet
vill att kommunen snarast utreder och startar projekt för att investera i skapandet av
ekonomiskt attraktivapch funktionella hyresbostäder åt befintliga och nytillkommande
kommuninnevånare/Kommunen bör snarast upprätta en bostadsförsörjningsplan
som regelbundet uppdateras. Syftet skall vara att kommunen skaffar sig ett bra.
beslutsunderlag för att tidigt kunna vidta åtgärder vid strukturella förän arngar./

2
3.5 Kultur '!

Kulturhuset - Processen för byggandet av ett centralt och ändamålsenligt bibliotek
och kulturhus på östra piren i Karlshamn skall fortsätta och utvecklas.

Kulturhuset skall dock inte hindra utvecklingen av filialbiblioteken - Filialbiblioteken
är en plats för bokutlåning, men vi vill utveckla dem till mötesplatser genom att
förbättra öppettiderna ge möjligheter så aft de även kan användas till andra
kulturaktiviteter samt vara en plats for inhämtning av samhällsinformation.
I en tid då naturliga och ickekommersiella platser blir allt mer sällsynta skulle
biblioteken kunna utformas till att vara en funktionell mötesplats för människor och
föreningar.



4 Budget

Vänsterpartiet Karlshamn väljer att inte lägga någon sifferbudget för
Planperioden.
Vänsterpartiet kommer att jobba utifrån vårt kommunprogram och vi
sätter våra kommuninnevånares bästa i Första rummet.



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa mål, budget och plan för 2023-2025, innefattande finansiella mål samt drift- 
investerings-, finansierings-, resultat- och balans- och kassflödesbudget för Karlshamns 
kommunala verksamhet och kommunkoncern. 
 
Fastställd resultatnivå är för år: 
År Belopp (tkr) 
2023 23 000 
2024 23 000 
2025 48 000 
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år: 
År Belopp (tkr) 
2023 137 441 
2024 151 800 
2025 124 000 
 
att kommunstyrelsen inte behandlar driftbudget för kommunrevision då den bereds av 
kommunfullmäktiges presidium 
 
att fastställa föreslagen definition av God ekonomisk hushållning 
 
att föreslagna mål och budgetförslag utgår från kommunprogram för 2023-2026 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för samtliga investeringsprojekt i kommunala 
verksamheten. 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt på minst 2 % över den 
kommande femårsperioden för den kommunala verksamheten. 
 
att fastställa målnivån för soliditeten på minst 60 % i genomsnitt över en femårsperiod 
för den kommunala verksamheten. 
 
att fastställa målnivån för soliditeten på minst 25 % i genomsnitt över en femårsperiod 
för kommunkoncernen. 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2023 till 
150 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enlighet med finanspolicyn uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr. 
 
att ge styrelsen, nämnder, utskott och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta 
dokument, Mål, budget och plan 2023-2025.  
 
att ge ekonomichefen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningspåslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Tommy Larsson deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnslaget har efter valet arbetat fram förslag till mål och budget för 2023-2025 
som överlämnas för behandling av kommunstyrelsen 2022-11-29 och för beslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-12. 
 
Skattesats för 2023 i Karlshamns kommun beslutades av kommunfullmäktige den 7 
november 2022 och kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare, 22,33%. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
Karlshamnslagets budgetförslag 
Budget 2023 Centerpartiet 
Samverkan om förslag till kommunens budget 2023 och plan 2024-2025 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till Karlshamnslagets förslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag. 
 
Sofie Ekenberg (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Karlshamnslagets förslag.  
 
Omröstning 
 
Reservationer 
 
Per-Ola Mattsson (S), Ida Larsson (S), Momma Merzi (S) och Maria Hjelm Nilsson (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Sofie Ekenberg (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie H Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-0229 Dnr: 2022/3030 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 293 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Mål, budget och plan 2023-2025 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa mål, budget och plan för 2023-2025, innefattande finansiella mål samt drift- 
investerings-, finansierings-, resultat- och balans- och kassflödesbudget för Karlshamns 
kommunala verksamhet och kommunkoncern. 
 
Fastställd resultatnivå är för år: 
År Belopp (tkr) 
2023 23 000 
2024 23 000 
2025 48 000 

 
Fastställda nettoinvesteringar är för år: 
År Belopp (tkr) 
2023 137 441 
2024 151 800 
2025 124 000 

 
att kommunstyrelsen inte behandlar driftbudget för kommunrevision då den bereds av 
kommunfullmäktiges presidium 
 
att fastställa föreslagen definition av God ekonomisk hushållning 
 
att föreslagna mål och budgetförslag utgår från kommunprogram för 2023-2026 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för samtliga investeringsprojekt i kommunala 
verksamheten. 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt på minst 2 % över den 
kommande femårsperioden för den kommunala verksamheten. 
 
att fastställa målnivån för soliditeten på minst 60 % i genomsnitt över en femårsperiod 
för den kommunala verksamheten. 
 
att fastställa målnivån för soliditeten på minst 25 % i genomsnitt över en femårsperiod 
för kommunkoncernen. 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2023 till 
150 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enlighet med finanspolicyn uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-02 Dnr: 2022/3030 

 

 
 
att ge styrelsen, nämnder, utskott och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta 
dokument, Mål, budget och plan 2023-2025.  
 
att ge ekonomichefen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningspåslag. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnslaget har efter valet arbetat fram förslag till mål och budget för 2023-2025 
som överlämnas för behandling av kommunstyrelsen 2022-11-29 och för beslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-12. 
 
Skattesats för 2023 i Karlshamns kommun beslutades av kommunfullmäktige den 7 
november 2022 och kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare, 22,33%. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
Budget 2023 Centerpartiet 
Karlshamnslagets budgetförslag 

 Samverkan om förslag till kommunens budget 2023 och plan 2024-2025 
Socialdemokraternas budgetförslag 2023-2025 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie H Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
 
 
 
Magnus Gärdebring Björn Tenland Nurhadi  Lars-Olof Larsson 
Moderaterna  Sverigedemokraterna  Kristdemokraterna 
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Karlshamns kommun 

Mål och budget 2023  

med flerårsplan för 2024-2025 
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För Karlshamns bästa 
 

Vår vision är att fler människor väljer att bosätta sig i Karlshamn 

lockade av dess vackra läge vid havet, det rika kulturlivet och den 

trygga miljön med spännande utvecklingsmöjligheter för alla åldrar. 

Näringslivsklimatet attraherar nya företagsetableringar och människor 

med kvalificerad yrkeskompetens väljer Karlshamns kommun framför 

andra. Karlshamn strävar efter att växa och bli en kommun med 50 000 

invånare. 

Centerpartiet budgetförslag bygger på tjänsteförslaget från 

kommunens tjänsteorganisation, där vi har gjort förändringar och 

justeringar som Centerpartiet driver i sin politik. 

 

Sällan har parametrarna och underlaget inför ett budgetår varit så osäkra. Man 

behöver gå tillbaka flera decennier för att hitta motsvarande prisutveckling som just nu 

sker samtidigt som ett par år av pandemi inte klingat ut helt och det dessutom pågår 

ett krig Europa.  

Vårt förslag innebär en oförändrad verksamhetsambition där de sista stegen tas i den 

långsiktiga budgetförflyttningen för den sociala verksamheten. Socialnämnden tillförs 

därför medel för att hantera de underskott som inte kunnat hanteras genom 

effektiviseringar och som bedömts bero på underbudgetering. Utbildningsnämnden 

tillförs medel för att upprätthålla och fortsätta den positiva resultatutveckling som skett 

under senare år, samt medel för ökad matkostnad. Kommunstyrelsen tillförs medel för 

arbetet med civil beredskap och krishantering. Samtliga nämnder kompenseras delvis 

för kostnadsökningar. I övrigt gäller oförändrade ramar. Mot slutet av perioden ökar 

överskottsgraden från dagens 1 % till 2 %. 

Utöver den kompensation som nämnderna fått i tjänsteförslaget för kostnadsökningar 

förslår vi i Centerpartiet en ytterligare kompensation om 4,8 mkr per år för ökade 
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livsmedels- och energikostnader. Vi vill även utöka stödet till kommunens föreningar 

genom att öka investeringsbidragen med 400 tkr per år samt dessutom med 800 tkr 

per år för de ökade energikostnaderna. På de kommunala vägarna vill vi satsa 

ytterligare 4 mkr per år samt 2 mkr per år för de enskilda vägarna. Under 2023 föreslår 

vi att kommunen påbörjar att bygga en stor lekplats i Rosengården i Karlshamn, ett 

utegym i Svängsta samt en renovering av konstgräsplanen på Marieborg i Svängsta. Vi 

vill skapa mötesplatser med aktiviteter för yngre och äldre, som till exempel träffpunkt 

för äldre och en föreningsdriven fritidsgård för motorburen ungdom. 

Vi fortsätter arbetet för att skapa bostäder, etableringsmöjligheter, arbete och välstånd 

samt att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Fortsatt fokus läggs på arbetet med 

ständiga förbättringar, automatiseringar och effektiviseringar samt att få ner sjuktalen i 

kommunen.  

Vi ska ha tydliga ägardirektiv till de kommunala bolagen för att förstärka 

uppsiktsplikten och därigenom få en effektiv och sammanhållen kommunkoncern. 

Bland annat vill vi att KABO fortsätter med sina bo-sociala och trygghetsskapande 

projekt tillsammans med kommunen. Karlshamns Hamn ska stärka drogkontrollen 

genom trygghetsskapande och sociala projekt. Samtliga investeringar i bolagen ska 

godkännas i Stadsvapnet. Alla kommunala bolag ska regelbundet ha dialogmöten 

med Kommunstyrelsen. 

Det är viktigt att det kommunövergripande organisationssamarbetet ökar, där 

funktioner samarbetar över nämnds- och bolagsgränser. Alla kommunens intäkter 

kommer från medborgarnas plånböcker, oavsett om det går via den kommunala 

skattsedeln eller den statliga. Därför är det oerhört viktigt att varje skattekrona tas 

tillvara, så att vi får ut så mycket som möjligt för varje krona. Helt enkelt få mest pang 

för pengarna!  

 

Centerpartiet i Karlshamns kommun 

Sofie Ekenberg 

Mats Dahlbom 

Gertrud Ivarsson 
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Fokusområde  

Bostäder (boendemiljö) 

 

Boende 

Valet av boendeort är mer än enbart närhet till arbetsplatsen. Livs-fas och livsstil spelar 

en allt större roll i valet av livsplats, samtidigt som arbetets funktion som 

meningsskapare i livet minskar. En bättre plats, bostad och framtid motiverar 

människor att flytta. Platsattraktivitet förutsätter samverkan mellan näringsliv och 

kommun. För att lyckas behöver vi bygga vidare på våra tillgångar och lyfta fram våra 

styrkor i samverkan med övriga aktörer. 

Tillsammans med näringslivet behövs fler attraktiva boendemiljöer utvecklas som 

bidrar till flyttkedjan. Detta gör vi genom att satsa på skola, omsorg och trygga, 

stimulerande livsmiljöer som attraherar nya invånare, och bidrar till att befintliga 

invånare väljer att stanna kvar. Vi kommer bygga en ny stor lekplats för åldersspannet 

1-12 år i varje kommundel med början i Rosengården i Karlshamn och därefter 

kommer Asarum, Svängsta och Mörrum. 

Andelen bostäder och verksamhetslokaler som byggs med trämaterial och 

förnyelsebara material ska ökas. Vi vill också förbättra förutsättningarna för 

bostadsbyggande på landsbygd, samtidigt som vi ska undvika att bygga på produktiv 

jordbruksmark.  

Genom aktiv planering för bostadsbyggande ska kommunen erbjuda goda, varierande 

och trygga boendemiljöer i hela kommunen. Bebyggelse i attraktiva lägen ska tillåtas, 

däribland vid sjöar och bäckar. Vi ska förtäta våra mindre samhällen och utnyttja 

befintlig infrastruktur. Vi vill bygga ut och utveckla de orter där vi har vägar och annan 

infrastruktur som skolor etc. Samtidigt vill vi att valfriheten finns för de som vill bygga 

bostäder och verksamheter på landsbygden. 
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Kommunikation 

Vi ökar underhållsbudgeten för vägarna i kommunen för att höja standarden på både 

enskilda och kommunala vägnätet.  

Vi fortsätter att satsa på och utveckla cyklismen. Framtagande av riktlinjer för fortsatt 

utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar med effektiv LED-belysning. Vi kommer även 

att verka för att fler ska välja kollektivtrafik före bilen. 

 

Social omsorg 

Karlshamn skall erbjuda vård och omsorgsverksamhet med hög kvalitet. Genom nya 

arbetsformer och ökad samverkan höjer vi kvalitén. Äldre och personer med olika 

funktionsvariationer ska ges möjlighet till en rik och stimulerande tillvaro och själva 

bestämma över sina liv. Mötesplatser utgör en viktig del i många äldres vardag och 

sociala gemenskap.  

Digital teknik ska användas för att främja psykisk hälsa och välbefinnande och för att 

öka äldre personers självständighet och delaktighet. Forskning visar att användning av 

dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer.  

Digitalisering av den sociala omsorgen ger stora möjligheter att parallellt med 

ordinarie verksamhet utveckla och stödja personalens arbete. Det innebär en större 

trygghet för människor som bor ensamma och är i behov av tillsyn. En äldre människa 

som får kommunikationsmöjligheter installerade i sitt hem, får snabbare hjälp om en 

olycka skulle inträffa. Omsorgstagarens möjligheter till en god nattsömn ökar genom 

att personal inte behöver gå in i personens hem om natten är lugn. 
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Fokusområde  

Kompetensförsörjning 

 

Utbildning 

Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom 

hela livet, från förskola till högre utbildning och folkbildning. Det innebär goda 

möjligheter till kompetensutveckling och att ökar valmöjligheten till att kunna byta 

yrkesbana genom hela livet. Utbildning ska komma alla människor till del och vara 

öppen för alla och är en viktig del för folkhälsan och samhällsutvecklingen i hela 

kommunen. 

Skolan ska utvecklas i takt med samhället och ge en insikt om arbetslivets 

förutsättningar och behov. Närheten till arbetslivet ska ökas och samarbetet med olika 

organisationer såsom Ung Företagsamhet ska utvecklas. Skolans miljöundervisning ska 

ha som målsättning att ge eleverna verktyg att fatta medvetna, hållbara beslut. I det 

arbetet är Ire natur- och kulturskola en viktig resurs. 

Varje barn ska känna trygghet i skolan och få möjlighet att utvecklas till sin fulla 

potential. Målet är läskunnighet i första klass samt att alla barn ska få utmaningar i 

skolan och möjlighet att utvecklas, oavsett om det är barn som har svårigheter med 

inlärning eller har särskild fallenhet för ett ämne. 

 

Näringsliv 

God kompetensförsörjning är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och 

ett livskraftigt samhälle. Idag är brist på kompetens ett tillväxthinder för många 

verksamheter. Därför är det viktigt att attrahera människor från övriga Sverige och från 

andra delar av världen med kompetenser som matchar företagens och kommunens 

behov. 
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Offentlig sektor 

Kommunens tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid, men möjlighet till deltid 

ska finnas för de som önskar, då vi inte vill att människor ska känna sig tvungna att gå i 

pension om de inte vill eller orkar arbeta heltid längre. Vi vill behålla den viktiga 

kompetens som finns bland våra anställda genom tidig kompetensöverföring vid 

pensionsavgång.  

Det är viktigt att arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter, bland annat genom ett 

aktivt arbete med chefskapet. Kommunen ska göra en översyn av den fackliga 

verksamheten, så att den fackliga tiden följer avtal. Kommunorganisationen skall sträva 

efter ett bra samarbetsklimat med de fackliga organisationerna och en viktig del i detta 

är att den fackliga verksamheten har tydliga samarbetsavtal med 

arbetsgivarorganisationen. 
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Fokusområde  

Attraktionskraft  

 

Vi ska fortsätta att utveckla vår attraktiva stadskärna för handel, 

restauranger och social gemenskap. Detta är viktigt för hela 

kommunens utveckling och Karlshamns regionala position. Genom 

aktiv samverkan med olika intressenter skapas goda förutsättningar för 

att medborgare och besökare väljer Karlshamns kommun för inköp, 

restaurangbesök och upplevelser. 

 

 

Folkhälsa 

Folkhälsoarbetets mål är att skapa en god hälsa på lika villkor och ett aktivt 

jämlikhetsarbete ska genomsyra hela kommunen. Tillgängligheten i samhället ska 

omfatta alla. Därför fortsätter vi vårt arbete tillsammans med föreningar, organisationer 

och företag för att göra kommunen mer tillgänglig. 

 

Fritid 

Möjlighet till spontanidrott, motion och kulturupplevelser i människors närområde är 

viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. I samarbete med föreningslivet, privata aktörer, 

övriga kommuner och regionen utvecklas vårt rika utbud av aktiviteter och upplevelser. 

Vi ska gå vidare med att bygga nya ute-gym i kommunens övriga tätorter med början i 

Svängsta, Hällaryd, Åryd och sedan Ringamåla. Det är viktigt att även ta med invånarna 

i de mindre orterna i ett samarbete för att utveckla sociala mötesplatser som lekplatser, 

ute-gym och samlingslokaler. 

Vi ska skapa mötesplatser med aktiviteter för yngre och äldre, som till exempel 

träffpunkt för äldre och se över möjligheterna till en boulbana inomhus. För de 
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motorintresserade ungdomarna i kommunen vill vi utveckla en samlingsplats, som en 

föreningsdriven fritidsgård för motorburen ungdom. A-traktorer och mopeder är en 

viktiga delar för många unga som har mindre god tillgång till allmänna 

kommunikationer.  

Föreningslivet är en del i ett demokratiskt och väl fungerande samhälle och har stor 

betydelse för kommunens utveckling. Föreningslivet bidrar till ökad folkhälsa, 

gemenskap och stärker människors deltagande i samhället. Genom ett fördjupat 

samarbete med föreningarna i kommunen ska nya möjligheter utvecklas för att ge 

invånarna möjlighet till en meningsfull fritid. 

Det är självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen med bra 

aktivitetsstöd och ändamålsenliga lokaler/anläggningar. Vi ska öka det kommunala 

stödet till föreningar som driver och äger egna lokaler eller anläggningar. Idrotten och 

kulturen ska vara öppen för alla oberoende av sociala, kulturella eller ekonomiska 

förutsättningar. 

Vi ska rusta upp våra naturstråk som Laxaleden och våra havsnära vandringsleder. På 

Marieborgs idrottsplats ska konstgräsplanen renoveras. Även konstgräsplanen i 

Asarum behöver arbetas in i en framtida åtgärdsplan. Idrottsplatsen i Svängsta ska 

knytas ihop med badplatsen vid Hundsjön, där det ska byggas badbryggor. 

Svängstabadet ska byggas i samband med att resten av Väggabadet renoveras. 

Matvik har kommunens största fritidshamn. Målsättningen är att föra samtal med 

Trafikverket för att möjliggöra byggnation av cykelväg mellan Hällaryd och Matvik. 

Antalet bryggplatser i småbåtshamnen i Matvik ska utökas för att tillgodose behovet. 

Även parkeringsmöjligheter ska förbättras i anslutning till hamnen. 

 

Kultur 

Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår välfärd och har stor betydelse för vår kommuns 

attraktivitet. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater 

och musikupplevelser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är också att 

skapa förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle. Bellevueparken och 

Lokstallarna är viktiga mötesplatser. 

I Karlshamn finns goda förutsättningar för en vidareutveckling av ett redan bra kulturliv 

genom våra kulturinstitutioner och genom stöd till och samverkan med föreningar. Alla 

ska kunna ta del av och vara delaktiga i samhällets kulturutbud. Vi vill särskilt stärka 
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barns och ungas tillgång till kultur, idrott och annan föreningsverksamhet och ge 

föreningarna bra förutsättningar att verka i ett öppet samhälle. 

Biblioteken utgör en viktig del i ett attraktivt samhälle och viktiga mötesplatser. 

”Meröppet” gör besök på bibliotek betydligt mer flexibelt än vid specifika öppettider, 

samtidigt som kostnaden hålls nere till ett minimum. Det innebär i praktiken att fler 

kommuninvånare har möjlighet att besöka våra bibliotek på de tider invånarna själv 

önskar. Vi vill flytta biblioteket i Mörrum till mer ändamålsenliga lokaler, så att även de 

som besöker Mörrums bibliotek kan få tillgång till ”Meröppet”. 

 

Trygghet 

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Barn 

som befinner sig i riskzonen ska tidigt upptäckas och rätt stöd ska sättas in, där vi ser till 

barn och ungas bästa ur ett helhetsperspektiv. Att arbeta förebyggande, uppsökande 

och stödjande för barn och unga är nämndernas gemensamma ansvar. 

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är möjligheten till egen 

försörjning, delaktighet och inflytande. Vi ska ta tillvara på varandras olikheter och få 

alla att känna sig väl bemötta och välkomna. Alla människor ska ha samma frihet och 

självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter samt samma makt att 

forma sina liv. 

 

Demokrati 

Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra 

och känna tillfredsställelse i livet. Det kommunala pensionärsrådet, ungdomsrådet, 

miljörådet och rådet för funktionsnedsatta är viktiga delar i detta arbete. Satsningen på 

digitaliseringen ska underlätta inflytandet och kontakten med kommunen. 

Karlshamnsförslaget är en viktig kanal för kommuninvånarna att påverka utvecklingen i 

kommunen och få ett direkt inflytande i verksamheten. 
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Företag 

Näringspolitiken ska grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt 

samarbete. Det ger bra förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och 

samhällsutveckling. Handläggning av företagsärenden måste ske snabbt och smidigt.  

Särskilt fokus läggs på att underlätta för befintliga företag att utveckla sin verksamhet. 

Det kan gälla allt från korta beslutsvägar, förändra i den fysiska miljön och enkla 

regelverk som gynnar företagares möjlighet att utvecklas. Även fortsättningsvis ska 

kommunens nämnder och styrelser tillse att det lokala näringslivets 

utvecklingsmöjligheter gynnas. 

 

Kommunikation 

Det positiva beskedet att Sydostlänken ska byggas stärker vår position som hamnstad 

och skapar goda kommunikationsmöjligheter för hela regionen. Genom 

järnvägsförbindelsen mellan Karlshamn och Älmhult, via Olofström, blir Karlshamn en 

allt viktigare nationell och internationell knutpunkt för hamn och transporter i Sverige 

och södra Östersjöområdet. Sydostlänken är också viktig för att möjliggöra snabbare 

resor med tåg från Karlshamn till övriga Sverige. 

För en levande kommun är det viktigt att Mörrums station, såväl som stationen i 

Karlshamn, fortsätter att vara tillgänglig för tågpendling till jobb och studier, samt resor 

till Öresundsregionen. Vi verkar även för att möjliggöra tågpendling till och från 

mindre orter längs kustbanan. 

 

Kommunen som helhet 

Utvecklingsmöjligheterna för landsbygden, de mindre tätorterna och skärgården i 

Karlshamn är stora. Med fortsatt engagemang och samarbete mellan landsbygdsrådet, 

kommun och medborgare skapas möjligheter för tillväxt och entreprenörskap.  

  

59



Budget 2023 
Karlshamns kommun 

 
 

13 
 

 

Inom ramen för ett hållbart 

Karlshamn 

 

För att kunna växa och bli fler i Karlshamn är de stora investeringarna en viktig drivkraft. 

Samtidigt behöver vi ställa om till en hållbar utveckling. För att lyckas krävs tillgång till 

grön energi och spetskunskaper inom hållbar utveckling – både när det handlar om låg 

klimatpåverkan, social hållbarhet och ekonomi. 

Inom kommunens verksamhet vill vi minska resor med bil och flyg, effektivisera 

fordonsflottan från fossilt till fossilfritt, återbruka inom alla verksamheter och minska 

konsumtion, optimera miljö- och klimatkrav i upphandling. Vi vill bevara och gynna den 

biologiska mångfalden, men också använda skogen för att kunna byta ut fossila 

produkter till förnybara, samt minimera negativ påverkan på miljö och klimat. 

Kommunen ska fortsätta energieffektivisera med bland annat LED-belysning i 

kommunala lokaler som till exempel skolor och idrottsanläggningar. Arbetet med 

energieffektivisering gällande uppvärmning av lokaler ska intensifieras. Kommunen ska 

arbeta för att det byggs en andelsägd solcellspark. 

Kommunen ska säkerställa vårt dricksvatten med nytt vattenverk och reservvatten från 

Mörrumsån. Vi ska färdigställa våtmarken i Åryd för att gynna den biologiska 

mångfalden och minska näringsläckaget från skog och jordbruksmark.   

Karlshamn ska vara en attraktiv plats för både invånare, företag och besökare. 

Karlshamn ska vara en kommun som är bra att leva i och dit man vill flytta. 

Stimulerande arbete, goda möjligheter att studera eller på annat sätt förverkliga sina 

drömmar är betydelsefullt för varje människa och för ett jämlikt och hållbart samhälle. 

Arbete är grunden för samhällets välfärd, välstånd och människors personliga 

utveckling. Därför satsar vi på att få fler verksamheter att etablera sig i kommunen. 

Kommunens bolag, nämnder och styrelser samt kommunalförbunden är verktyg för att 

genomföra kommunfullmäktiges beslut. Genom att kommunen ställer tydliga krav på 

ekologisk och social hållbarhet vid investering och upphandling, påverkas 
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miljöutvecklingen och villkoren för de som producerar de varor och tjänster som 

kommunen använder. 

Alla investeringar skall föregås av en djupgående risk-, konsekvens- och 

lönsamhetsanalys, samt att kommunkoncernens samlade investeringsutrymme skall 

beaktas. 

Kommunen ska fortsätta arbeta för en ökad avtalstrohet för en standardisering av 

sortimentet. Det ger effekter både med besparing i arbetstid och minskning av 

inköpskostnader. 
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Ekonomisk sammanställning 

 

Förutsättningar 

KS bidrag förbund 
Räddningstjänsten 2023: 5,6 %, 2024: 1,67 %, 2025: 2,93 %   
Miljöförbundet 2023: 21,7 %, 2024: 4,6 %, 2025: 4,6 %    

Övriga nämnder 
Samma budget som 2022 plus komp. löneökn, arb.givaravg och 
kap.kostn 

Löner  Löneläge 2021 i nämnderna 

Arbetsgivaravgifter 
PO-pålägg 2022 39,25%, prel arb.givaravg 2023 42,75% SKR 
220428, def besked dec 

Inflation 
Kompensation externa kostnader nämnder PKV 2023: 1,5% 
(PKV övrig förbrukning 2023: 3,8%, 2024: 2,7%, 2025: 2,7%, SKR 
220825) 

Pensioner KPA prognos aug 2022 

Kapitalkostnader Beräknade enligt budget 2022 och plan 2023-2024 

KF anslag till ff 2023-2025: 0 mnkr per år (0,6 mnkr 2022) 

KS anslag till ff 2023-2025: 3 mnkr per år (4 mnkr 2022) 

KS anslag löner 
2023: 2,4% (SKR 2,4%), 2024: 2,8% (SKR 2,8%),  
2025: 2,7% (SKR 2,7%), 220428 

KS anslag drift större 
investeringsprojekt 

2023: 7,9 mnkr, 2024: 10 mnkr, 2025: 10 mnkr per år 

KS anslag drift mindre 
investeringsprojekt 

2023-2025: 1 mnkr per år 

Skatter och bidrag SKR skatteprognos 220825 

Befolkningsprognos Årlig minskning per 31/12; 2023: -60, 2024: -52, 2025: -50 

Internränta 2023-2025: 1,25 %, SKR internränta för år 2023 220210 

RUR Möjlig att använda 2023, SKR skatteprognos 220825 

Budgeterat resultat 1 % av skatter och bidrag 2023-2024 och 2,0 % 2025  
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Resultatbudget 

(tkr) 
Budget 

2022 
Budget  

2023 
Plan  

2024 
Plan  

2025 

      

Verksamhetens intäkter 485 522 489 922 489 922 489 922 

Verksamhetens kostnader -2 548 120 -2 653 126 -2 720 155 -2 763 846 

Avskrivningar -101 647 -105 353 -107 152 -111 725 

      

Verksamhetens nettokostnad -2 164 245 -2 268 557 -2 337 985 -2 385 649 

      
Skatteintäkter, generella statsbidrag 
mm 2 173 028 2 278 769 2 352 069 2 429 306 

Finansiella intäkter 16 875 17 988 18 515 18 443 

Finansiella kostnader -3 659 -5 200 -9 600 -13 100 

          

Årets resultat 22 000 23 000 23 000 49 000 
 

 

Driftbudget 

Nettokostnader (tkr) 
Budget 

2022 
Prognos  

 2022 
Budget 

2023 
Plan  

2024 
Plan  

2025 

Kommunfullmäktige -2 974 -1 974 -2 374 -2 373 -2 373 

Överförmyndarnämnd -2 477 -2 477 -2 494 -2 493 -2 493 

Valnämnd -847 -847 0 -1 444 0 

Kommunrevision -1 427 -1 427 -1 438 -1 437 -1 437 

Kommunstyrelse -387 581 -399 729 -415 568 -418 632 -423 907 

Utbildningsnämnd -713 430 -700 900 -715 343 -713 612 -712 688 

Kulturnämnd -27 346 -27 046 -27 428 -28 276 -28 322 

Teknik- och fritidsnämnd  -65 575 -69 175 -71 438 -72 639 -74 719 

Byggnadsnämnd -6 423 -5 923 -6 396 -6 157 -6 147 

Socialnämnd -863 450 -882 450 -869 140 -868 395 -868 166 

Summa nämnder -2 071 530 -2 091 948 -2 111 619 -2 115 461 -2 120 253 

       

Summa finansförvaltning 2 093 530 2 165 296 2 134 619 2 138 461 2 169 253 

       

Totalt 22 000 73 348 23 000 23 000 49 000 
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Investeringsbudget 

(tkr) 
Budget 
2022 

  
Totalt  
2023-
2027 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

Plan  
2027 

    
      

Investeringar över  
7 mnkr KS 

-162 137  -636 641 -121 841 -137 800 -129 000 -157 000 -91 000 

Exploateringar -2 027  -78 500 -20 500 -22 000 -12 000 -12 000 -12 000 

Infrastruktur -28 155  -102 400 -15 100 -26 300 -21 000 -17 000 -23 000 

Pedagogisk verksamhet -96 612 
 -244 730 -52 730 -32 000 -55 000 -65 000 -40 000 

Vård och omsorg -690  -40 000 -5 000 -15 000 0 -20 000 0 

Fritid och kultur -10 133 
 -65 000 -15 000 -25 000 -15 000 -10 000 0 

Digitalisering -2 300  -5 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Övrig verksamhet -22 220 
 -101 011 -12 511 -16 500 -25 000 -32 000 -15 000 

 
         

Investeringar under  
7 mnkr KS 

-31 157  -111 125 -23 600 -23 800 -22 125 -21 600 -20 000 

Exploateringar -2 861  -5 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Infrastruktur -6 580  -15 375 -3 250 -3 450 -3 775 -3 250 -1 650 

Pedagogisk verksamhet -8 100  -40 500 -8 100 -8 100 -8 100 -8 100 -8 100 

Vård och omsorg -3 506  -10 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Fritid och kultur -1 200  -7 750 -2 750 -2 750 -750 -750 -750 

Övrig verksamhet -8 910  -32 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 

                  

Summa -193 294  -747 766 -145 441 -161 600 -151 125 -178 600 -111 000 

 

Balansbudget 

(mnkr) 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Materiella anläggningstillgångar 1 449 1 550 1 589 1 644 1 684 

Finansiella anläggningstillgångar 188 180 183 187 187 

Bidrag till statlig infrastruktur 12 18 19 17 15 

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 4 4 5 5 5 

Kortfristiga fordringar 168 168 168 168 168 

Likvida medel 68 30 30 30 30 

Summa tillgångar 1 889 1 950 1 994 2 050 2 088 
       

Eget kapital 1 094 1 116 1 139 1 162 1 211 

Avsättningar 36 37 29 11 12 

Långfristiga skulder 300 367 320 334 324 

Kortfristiga skulder 459 430 507 543 542 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 889 1 950 1 994 2 050 2 088 
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Kassaflödesbudget 

(mnkr) 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

       

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster 55 22 23 23 49 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 141 93 106 109 113 

Medel från verksamheten före  
förändring av rörelsekapital 

196 115 129 132 162 

Ökning/minskning förråd mm -4 -17 24  -  - 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -21  - 43 18  - 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -7 -18  -  -  - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 164 80 196 150 162 
 

  
  

  

Investering i materiella anläggningstillgångar -271 -193 -146 -162 -151 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 16  -  -  -  - 

Förvärv av finansiella tillgångar -21 -1 -3 -3  - 

Avyttning finansiella tillgångar  - 9  -  -  - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -276 -185 -149 -165 -151 
       

Finansieringsverksamheten       

Nyupptagna lån 50 67  - 15  - 

Amortering av långfristiga skulder  -  - -47  - -11 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 67 -47 15 -11 
       

Bidrag till infrastruktur       

Utbetalning av bidrag till infrastruktur -1 -7 -2  -  - 
       

Årets kassaflöde -63 -38 0 0 0 

Likvida medel vid årets början 131 68 30 30 30 

Likvida medel vid periodens slut 68 30 30 30 30 
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Karlshamnslagets budgetförslag 

 

Partierna i Karlshamnslaget, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, tar 
i denna framlagda budget, utgångspunkt från det kommunprogram som karlshamnslaget har 
enats om för mandatperioden 2023-2026. 

Budgetförslaget läggs mot bakgrund av en mycket osäker omvärld. Ekonomin utmanas av en 
hög inflation, räntehöjningar, kraftigt ökade pensionskostnader och elpriser. Samtidigt som 
kriget i Ukraina pågår och påverkar den ekonomiska utvecklingen och bidrar till svårigheter 
och osäkerhet kring finansiella analyser och prognoser. 

Karlshamns kommun har en mycket ansträngd ekonomisk situation och vi ser mycket tuffa år 
framför oss under planperioden. En alltför hög investeringstakt tidigare år och misslyckade 
investeringar gör att arbetet med att få en ekonomi i långsiktig balans är ett av kommunens 
högst prioriterade områden.  

En ny nämndsorganisation leder till att delar budgeteras på verksamhetsnivå och tekniska 
justeringar kommer att genomföras under verksamhetsåret. Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden tillförs medel för att hantera de underskott som inte kunnat 
hanteras genom effektiviseringar och som bedömts bero på underbudgetering. 
Utbildningsnämnden tillförs medel för att upprätthålla och fortsätta den positiva 
resultatutveckling som skett under senare år. Kommunstyrelsen tillförs medel för arbetet 
med civil beredskap och krishantering. Samtliga verksamheter kompenseras delvis för 
kostnadsökningar med en särskild kompensation på 7 miljoner för ökade livsmedels-
kostnader. En extra satsning på underhåll av gator och vägar på 4 miljoner ligger i budgeten 
för att påbörja att arbeta av underhållsskulden. I övrigt gäller oförändrade ramar. 

Överförmyndarnämnden övergår i gemensam nämnd med Ronneby från och med 2023. 
Arbetet med försäljning av icke strategiska tillgångar påbörjas under budgetåret. Kostnader 
för kris- och säkerhetsåtgärder kommer att öka vilket har koppling till omvärldsläget samt 
skärpt lagstiftning kring kommunernas uppdrag. Det strukturella underskottet inom 
välfärdsområdet kommer att hanteras under planperioden.  Hanteringen av pensionsskulden 
tynger budgeten under 2023 och 2024 och begränsar kraftigt det ekonomiska utrymmet. 

Mot slutet av perioden ökar överskottsgraden men ligger ändå kvar på en relativt låg nivå, 
men vi ser att en ökning av denna under perioden kräver omfattande strukturförändringar i 
närtid vilket kräver tuffa politiska prioriteringar. Vår bedömning är att vi med en stram 
ekonomistyrning och planerade reformer kan påbörja att återställa skattesatsen med 10 öre 
vardera åren 2024 och 2025. 

Kommunen hanterar och kommer i en nära framtid alltså behöva hantera flera utmaningar. 
Dessa utmaningar, varav flera redan existerar idag, kommer att öka och kan kopplas till 
demografiska förändringar, personalförsörjning, teknik, finansiering, kompetensförsörjning 
och samhällsutveckling med nära vård. SKR rekommenderar i sina analyser att arbeta för 
teknikomställning och att flera av utmaningar inte har en enskild enkel lösning. 
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Den demografiska utvecklingen pekar på att antalet äldre kommer att öka. Invånarna 80 år 
och uppåt förväntas öka med ca 30 % under de kommande 10 åren både lokalt och 
nationellt på grund av större årskullar födda på 1940-talet.  

Den stora utmaningen med förändrad demografi ligger i att kunna möta framtiden med den 
kunskap och kompetens som krävs för att kunna svara upp emot samhällets behov med 
samma eller gärna mindre resurser per invånare än dagens. För att möta detta krävs nya 
arbetsmetoder, verksamhetslösningar, förhållningssätt samt en teknikmogen organisation. 
Karlshamn kommer att intensifiera arbetet med digitaliseringen. 

För att klara kompetensförsörjningen behöver kommun och koncern rekrytera, utveckla och 
behålla medarbetare med rätt kompetens. Vidare kan det särskilt konstateras att 
chefsomsättningen inom flera verksamheter är högre än önskvärt vilket innebär att extra 
fokus behöver ägnas åt att möjliggöra hållbara chefsuppdrag. Att behålla kompetenta 
medarbetare och chefer är centralt både för att skapa kontinuitet och kvalitet och för att 
undvika merkostnader som uppstår i samband med personalomsättning. 

Statsbidragen är nyckfulla vad gäller inriktning, storlek och utifrån en planeringshorisont. 
Statsbidrag medför en möjlig kvalitetsökning och satsningar men medför i ett inledande 
skede ett utökat arbete för olika kommunala verksamheter. Verksamheterna måste snabbt 
förstå villkoren för nya statsbidrag för att kunna använda dem optimalt i verksamheten. 
Flera statsbidrag är tänkta att löpa under flera år vilket kommer påverka utfall och budget 
framåt. 

Karlshamn ska inte använda statsbidragen för att bygga upp organisationer som varaktigt 
skapar kostnadshöjande åtgärder. 

Investeringstakten dras ner i kommunen och ska under en femårsperiod i snitt vara 
självfinansierade i kommunen. Riskanalyser samt prioriteringar av planerade 
investeringsprojekt kommer genomföras inom kommunen och kommunkoncernen. 
Självfinansieringsgraden och avkastningen ska öka i kommunkoncernen. 

 

 

Magnus Gärdebring Björn Tenland Nurhadi  Lars-Olof Larsson 

Moderaterna  Sverigedemokraterna  Kristdemokraterna 
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God ekonomisk hushållning 
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning 
 
Kommunfullmäktige definierar ”god ekonomisk hushållning” eller snarare ”god hushållning” 
enligt följande: 
 
God ekonomisk hushållning definieras av tydliga hållbara mål, som leder till tidiga insatser 
och ansvarsfulla utvärderade prioriteringar, med en låg resursåtgång och hög kvalitet.  

Finansiella mål 
Finansiella mål för den kommunala verksamheten är en överskottsgrad på i genomsnitt 
minst 2 % över en femårsperiod och en soliditet på i genomsnitt minst 60 % över en 
femårsperiod.  Finansiellt mål för kommunkoncernen är en soliditet på i genomsnitt minst 25 
% över en femårsperiod. 
 
Budgetförutsättningar 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges Kommuner och Regioners 
prognos i cirkulär 22:37 2022-10-20. Skatter och bidrag ökar 2023 med cirka 37 mnkr jämfört 
med 2022. För 2024 och 2025 ökar skatter och bidrag med 76 mnkr respektive 71 mnkr. 
 
Skattesänkning 
Skattesänkning på 0,10 kr 2024 och ytterligare 0,10 kr 2025 beräknas ge minskade intäkter 
på cirka 8 mnkr 2024 och 16 mnkr 2025. 
 
Löner och prisutveckling 
Under 2022 beräknas lönerna att öka med 2,2 % och under 2023 med 2,4 %. För åren 2024-
2025 beräknas lönerna fortsätta öka med 2,8 % respektive 2,7 %. Arbetsgivaravgifterna för 
2023 har antagits till 44,53 %. Kompensation till kommunstyrelsen och nämnderna sker för 
generella löneökningar på budgeterade tjänster och för ökade kapitalkostnader.  
Nämnderna kompenseras med prisindex för kommunal verksamhet på 1,5 % 2023. 
 
Pensioner 
Pensionskostnader, inklusive löneskatt, har budgeterats enligt KPA:s senaste beräkning som 
gjordes 2022-09-21. Kommunens totala pensionskostnader inklusive löneskatt för 2022 är 
126 mnkr. Pensionskostnaden kommer att öka med cirka 68 mnkr 2023, 83 mnkr 2024 och 
35 mnkr 2025 i jämförelse med 2022. Anledningen till förändringarna är att det finns ett nytt 
pensionsavtal, att prisbasbeloppet har höjts samt inflation. 
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Befolkningsutveckling 
Befolkningsprognosen baseras på utfallet 2021-12-31 med prognos till 2031. Prognosen för 
2022 visar en minskning med 60 personer under året. De följande åren beräknas en 
minskning av befolkningen med i snitt cirka 46 personer per år. Under prognosperioden fram 
till 2031 beräknas Karlshamns befolkning minska med 461 personer. 
 
Förändringar i driftbudgeten 
Driftsbudgeten är nämndens styrmedel och fastställer nämndens ekonomiska 
förutsättningar. För att möta de ökade behoven tillförs kommunstyrelsen 2 mnkr till 
säkerhetsskydd och 7 mnkr till ökade livsmedelspriser.  
 
Tekniska justeringar 
Tekniska justeringar av budgetramarna 2023-2025, som är en direkt följd av eventuella 
organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och omfördelning av 
löneökningspåslag, kommer att beslutas av ekonomichefen. 
 
Nyupplåning 
Den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2023 är 150 mnkr, 
exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och kommunstyrelsens 
rätt att i enlighet med finanspolicyn uppta kortfristiga lån upp till 50 mnkr. 
 

Förutsättningar/ Utgångsläge 

KS bidrag förbund Räddningstjänsten 2023: 8,73 %, 2024: 3,53 %, 2025: 2,57 %   
Miljöförbundet 2023: 21,7 %, 2024: 4,6 %, 2025: 4,6 %    

Övriga nämnder Samma budget som 2022 plus kompensation löneökning, 
arbetsgivaravgift och kapitalkostnader 

Löner  Löneläge 2022 i nämnderna 

Arbetsgivaravgifter PO-pålägg 2022 39,25%, preliminär arbetsgivaravgift 2023 44,53 % 
SKR 221020, definitivt besked dec 

Inflation Kompensation externa kostnader nämnder PKV 2023: 1,5% 
(PKV övrig förbrukning 2023: 4,1%, 2024: 2,4%, 2025: 2,5%, SKR 
221020) 

Pensioner KPA prognos sep 2022 

Kapitalkostnader Beräknade enligt budget 2022 och plan 2023-2024 

KF anslag till förfogande 2023-2025: 0 mnkr per år (0,6 mnkr 2022) 

KS anslag till förfogande 2023-2025: 2 mnkr per år (4 mnkr 2022) 

KS anslag löner 2023: 2,4% (SKR 2,4%), 2024: 2,8% (SKR 2,8%), 2025: 2,7% (SKR 
2,7%), 2022-04-28 

KS anslag drift större 
investeringsprojekt 

2023: 3,8 mnkr, 2024: 3,6 mnkr, 2025: 10 mnkr per år 
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KS anslag drift mindre 
investeringsprojekt 

2023-2025: 1 mnkr per år 

Skatter och bidrag SKR skatteprognos 2022-10-20 med skattesänkning 0,10 kr 2024 och 
0,20 kr 2025 

Befolkningsprognos Årlig minskning per 31/12; 2023: -60, 2024: -52, 2025: -50 

Internränta 2023-2025: 1,25 %, SKR internränta för år 2023 2022-02-10 

RUR Möjlig att använda 2023 och 2025, SKR skatteprognos 2022-10-20 

Budgeterat resultat 1 % av skatter och bidrag 2023-2024 och 2,0 % 2025  
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Resultatbudget  

(tkr)
Budget

2022
Budget 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Verksamhetens intäkter 484 922 494 922 502 922 511 922
Verksamhetens kostnader -2 548 452 -2 661 254 -2 727 429 -2 765 853
Avskrivningar -101 647 -105 353 -106 848 -111 121

Verksamhetens nettokostnad -2 165 177 -2 271 685 -2 331 355 -2 365 052

Skatteintäkter, generella statsbidrag mm 2 173 960 2 278 897 2 343 440 2 405 709
Finansiella intäkter 16 875 20 988 20 515 20 443
Finansiella kostnader -3 659 -5 200 -9 600 -13 100

Årets resultat 22 000 23 000 23 000 48 000  

 

Driftbudget  
Nettokostnader (tkr)

Budget
2022

Prognos 
aug 2022

Budget
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Kommunfullmäktige -3 013 -2 013 -2 422 -2 422 -2 422
Överförmyndarnämnd -2 499 -2 499 -2 521 -2 521 -2 521
Valnämnd -1 779 -1 779 0 -1 451 0
Kommunrevision* -1 442 -942 -1 456 -1 456 -1 456
Kommunstyrelse -396 068 -399 068 -424 852 -428 356 -433 589
Utbildningsnämnd -723 309 -697 686 -733 033 -731 617 -730 816
Kulturverksamhet -27 644 -27 344 -28 009 -28 866 -28 916
Teknik- och fritidsverksamhet -66 037 -68 847 -69 132 -69 934 -71 361
Verksamhet från Byggnadsnämnd -6 637 -6 637 -6 677 -6 445 -6 437
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd -872 858 -878 158 -880 829 -877 826 -877 481
Summa nämnder -2 101 286 -2 084 973 -2 148 931 -2 150 894 -2 154 999

Summa finansförvaltning 2 123 286 2 189 389 2 171 931 2 173 894 2 202 999

Totalt 22 000 104 416 23 000 23 000 48 000

* Kommunstyrelsen behandlar inte driftbudget för kommunrevision då den bereds av kommunfullmäktiges
presidium.  
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Investeringsbudget  
(tkr)

Budget
2022

Totalt 
2023-2027

Budget
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Investeringar över 7 mnkr KS -162 137 -593 241 -117 441 -131 800 -110 000 -143 000 -91 000
Exploateringar -2 027 -78 500 -20 500 -22 000 -12 000 -12 000 -12 000
Infrastruktur -28 155 -86 000 -10 700 -22 300 -17 000 -13 000 -23 000
Pedagogisk verksamhet -96 612 -242 730 -52 730 -30 000 -55 000 -65 000 -40 000
Vård och omsorg -690 -40 000 -5 000 -15 000 0 -20 000 0
Fritid och kultur -10 133 -40 000 -15 000 -25 000 0 0 0
Digitalisering -2 300 -5 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Övrig verksamhet -22 220 -101 011 -12 511 -16 500 -25 000 -32 000 -15 000

Investeringar under 7 mnkr KS -25 157 -82 000 -20 000 -20 000 -14 000 -14 000 -14 000
Exploateringar -2 111 -5 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Infrastruktur -6 530 -20 900 -2 800 -5 000 -3 800 -5 500 -3 800
Pedagogisk verksamhet -3 950 -17 250 -3 450 -3 450 -3 450 -3 450 -3 450
Vård och omsorg -3 339 -2 624 -2 624 0 0 0 0
Fritid och kultur -1 460 -9 450 -1 310 -6 310 -1 210 -310 -310
Övrig verksamhet -7 767 -26 776 -8 816 -4 240 -4 540 -3 740 -5 440

Summa -187 294 -675 241 -137 441 -151 800 -124 000 -157 000 -105 000  

 

Balansbudget  

(mnkr)
Bokslut 

2021
Budget 

2022
Budget

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Materiella anläggningstillgångar 1 449 1 536 1 569 1 613 1 626
Finansiella anläggningstillgångar 188 180 183 187 187
Bidrag till statlig infrastruktur 12 18 17 15 13
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 4 4 5 5 5
Kortfristiga fordringar 168 168 168 168 168
Likvida medel 68 30 50 30 30
Summa tillgångar 1 889 1 936 1 992 2 018 2 028

Eget kapital 1 094 1 116 1 139 1 162 1 210
Avsättningar 36 37 29 11 12
Långfristiga skulder 300 353 353 346 312
Kortfristiga skulder 459 430 471 499 495
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 889 1 936 1 992 2 018 2 028  
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Kassaflödesbudget  
(mnkr)

Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 55 22 23 23 48
Justering för ej likviditetspåverkande poster 141 94 97 91 113

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 196 116 120 114 161

Ökning/minskning förråd mm -4 -17  -  -  -
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -21  - 47 38  -
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -7 -18 -6 -10 -4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 164 81 161 142 157

Investering i materiella anläggningstillgångar -271 -180 -137 -152 -124
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 16  -  -  -  -
Förvärv av finansiella tillgångar -21 -1 -3 -3  -
Avyttning finansiella tillgångar  - 9  -  -  -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -276 -172 -140 -155 -124

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 50 53  -  -  -
Amortering av långfristiga skulder  -  -  - -7 -34
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 53 0 -7 -34

Bidrag till infrastruktur
Utbetalning av bidrag till infrastruktur -1 -7  -  -  -

Årets kassaflöde -63 -38 21 -20 -1
Likvida medel vid årets början 131 68 30 50 30
Likvida medel vid periodens slut 68 30 50 30 30  
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL CSG 1 (4) 
 
Centrala samverkansgruppen 2022-11-21 

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN 
 
Tid och plats: 2022-11-21, klockan 14.25 - 15.00, via videomöte i Teams  
 
Ledamöter: Daniel Wäppling, kommundirektör, ordförande 

Marie Björnsson, HR-chef 
Martin Silfverberg, Kommunal 
Lena Sandgren, Lärarförbundet 
Charlotta Svensson, Kommunal 
Niclas Wahlgren, Lärarnas Riksförbund 
 

Övriga: Åsa Nygren, ekonomichef 
 
Justering: Ordföranden och en representant från respektive facklig orga-

nisation 
 

Behandlade  
ärenden: §§ 1 - 2 
 
Justeras 
 
Digital signatur Digital signatur 
Daniel Wäppling Lena Sandgren 
 
Digital signatur Digital signatur  
Charlotta Svensson Niclas Wahlgren 
 
 
Sekreterare 
 
Marie Björnsson 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL CSG 2 (4) 
 
Centrala samverkansgruppen 2022-11-21 

§ 1 Justering 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en representant från respektive facklig organisation. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL CSG 3 (4) 
 
Centrala samverkansgruppen 2022-11-21 

§ 2  Samverkan om förslag till kommunens budget 2023 och plan 2024-2025 

 
Centrala samverkansgruppens beslut 

 

att fastställa att samverkan har skett avseende budget 2023 och plan 2024-2025. 

 

Sammanfattning 
 
Arbetsgivaren redogör för förslag till kommunens budget 2023 och plan 2024-2025.  
Arbetsgivaren informerade om budgetprocessen i centrala samverkansgruppen i våras. Det 
som har tillkommit sedan dess är att det nya pensionsavtalet och det förhöjda prisbas-
beloppet påverkar resultatet mer än förväntat. Detta har primärt hanterats med så kallade 
reserver samt ambition om sänkta sjuklönekostnader. Verksamheterna erhåller viss kompen-
sation för inflation men också ett litet sparbeting. Medel tillförs fortsatt skola och socialtjänst. 
Kompensation ges för kostnadsökningar för framförallt livsmedel.  
 
Arbetsgivaren kommenterar att den ekonomiska utvecklingen innehåller många osäkerhets-
faktorer, däribland det pågående kriget och dess konsekvenser.  
 
Bedömningen är att det utifrån den totala kommunala budgeten blir liten verksamhetspå-
verkan 2023. Prognosen är att det ekonomiska läget ser något bättre ut 2024 och 2025.  
 
Den ekonomiska delen i budgeten är kommunicerad med både det gamla och det nya styret. 
Nytt kommunprogram kommer att tas fram av det nya styret. 
 
Kommunal lyfter frågan angående löneöversynen och den avsatta budgeten på 2,4 %. Då 
märket ännu inte är satt finns en osäkerhet kring om den budgeterade procentsatsen 
kommer att räcka.  
 
Lärarnas Riksförbund instämmer i Kommunals synpunkt och menar att det är bekymmersamt 
om kommunen inte följer märket.  
 
Även Lärarförbundet delar denna synpunkt. 
 
Arbetsgivaren svarar att kommunen följer SKR:s rekommendation samt kommenterar att mer 
avsatta medel för löneöversyn hade inneburit behov av att spara någon annanstans.  
 
Lärarförbundet lyfter frågan om hur budgeten kommer att hanteras med anledning av den 
nya nämndsorganisationen.  
 
Arbetsgivaren svarar att de nya reglementena ännu inte är antagna och att jämförelsetalen 
kommer att ske kopplat till de gamla nämnderna. Principen är att pengarna följer med till den 
nämnd som ska ansvara för verksamheten.  
____ 
 
Vårdförbundet har inte möjlighet att delta, man har via mail 2022-11-20 lämnat följande syn-
punkter: 
 
Vårdförbundet ser att budget och mål måste präglas av de behov vi har i samhället och våga 
vara långsiktiga. Den kommunala hälso- och sjukvården är mitt i en omställning till en 
personcentrerad, jämlik god och nära vård. Det kräver bland annat att resurser behövs i det 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL CSG 4 (4) 
 
Centrala samverkansgruppen 2022-11-21 

förebyggande arbetet i t ex elevhälsan. Men i hela Blekinge står vi också inför utmaningen att 
allt fler blir allt äldre, och det behövs därför resurser för att skapa förutsättningar för en sam-
manhållen, samordnad och personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg. 
 
I budget kring personalkostnader krävs även rejäla satsningar för lön då kvinnodominerade 
yrken med hög kunskap och kompetens fortsatt värdesätts lägre än manligt dominerade 
yrkesgrupper med samma kunskaps- och ansvarsnivå. 
_____ 

Samtliga närvarande förbund meddelar att de inte kan stå bakom något man inte kan på-
verka, då det är svårt att se konsekvenserna för medlemmarna. 
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FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE KARLSHAMN 
Samhällen förändras och utvecklas. Karlshamn är inte ett undantag. Mycket har hänt de senaste 

åren som satt Karlshamn på kartan. Det finns en stor efterfrågan på mark och att bygga vidare 

och utveckla Karlshamn. För ett samhälle som står inför nya utmaningar krävs modiga politiska 

beslut, att våga satsa och en vilja till utveckling. 

I det här programmet beskriver vi det vi vill åstadkomma den kommande mandatperioden. 

Det handlar i vissa delar om att behålla sådant som vi vill värna och i vissa andra delar om 

att våga se framtiden och göra de satsningar som krävs för en fortsatt utveckling av  

Karlshamn. 

Vi kommer att driva en politik för att fortsätta skapa goda förutsättningar för alla som bor 

och verkar i Karlshamn men även för att ge möjlighet för de som vill etablera verksamhet 

eller bosätta sig i kommunen. 

Vår politik grundar sig på solidaritet där var och en bidrar efter förmåga och var och en får 

den hjälp och det stöd som man behöver utifrån de behov man har. Med dessa ord sam -

manfattar vi mycket av vår grundläggande inställning och beskriver det som är grunden i 

våra beslut. 

Socialdemokraterna i Karlshamn 
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JOBB OCH TILLVÄXT FÖR FRAMTIDSTRO 

JOBB OCH TILLVÄXT FÖR FRAMTIDSTRO 
Arbete åt alla är och förblir en av våra viktigaste frågor. Stimulerande arbete, goda mö -

jligheter att studera eller på annat sätt förverkliga sina drömmar är viktigt för varje människa 

likväl som för ett jämställt och hållbart samhälle. Vår politik har kraftfulla åtgärder där vi i 

samverkan med andra aktörer på arbetsmarknaden kommer fortsätta att göra allt vi kan för 

att få ner arbetslösheten i Karlshamn. Alla unga ska erbjudas jobb eller utbildning - det 

tycker vi är viktigare än skattesänkningar. 

Karlshamn är med bland Sveriges 25 bästa logisitiklägen i landet, mycket på grund av vår 

storsatsning på ny etableringsmark. För andra året i rad blev Karlshamn den bästa 

tillväxtkommunen i Blekinge. Kommunen ska fortsätta arbetet med att skapa bra möjligheter 

för både befintliga företag att utveckla sin verksamhet likväl som att nyetablering ska kunna 

ske. Karlshamn ska fortsätta vara en kommun som håller en hög servicenivå med tydliga 

kontaktvägar och konstruktiv dialog – hela tiden med ett sikte på framtiden. 

För utveckling av både nya och befintliga företag spelar NetPort Science Park, tillsammans 

med BTH, en allt större roll. Genom NetPort och dess nätverk utvecklas kompetens, 

affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. En 

expansiv högskola och investeringar i utbildning bidrar till a tt stärka det lokala och 

regionala näringslivet och locka nya företag till kommunen. Östra Piren är ett viktigt område 

att fortsätta utveckla, stärka och stödja för näringslivet i kommunen.  

LEVANDE LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD  

Landsbygden och skärgården är viktiga delar av Karlshamns kommun. Utvecklingsmö-

jligheterna för landsbygden är stora och med ett fortsatt samarbete mellan kommun, 

föreningar och organisationer kommer ännu fler möjligheter skapas för permanentboende, 

fritidsboende och företagande på landsbygden och i skärgården. En del i det är att vi under 

den här mandatperioden har erbjudit samtliga hushåll i kommunen fiber -anslutning, vilket 

vi var först i Blekinge att genomföra. 

Entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för hela Sverige. 

Åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, tillgång till offentlig och kommer -

siell service liksom investeringar i kommunikationer och infrastruktur såsom funktionell 

kollektivtrafik, tillgång till fiber samt ett utökat underhåll av vägnät är viktiga delar i en 

kraftfull regional tillväxtpolitik. Vi anslår 1 miljon kr extra till vägunderhållet på lands-

bygden. Avsikten är att varje år tillföra ytterligare 1 miljon kr för att vid mandat periodens 

slut ha tillfört 4 miljoner kr till vägunderhåll på landsbygden. 

Kusten och skärgården tillhör ett av Karlshamns viktigaste naturområden. Här finns höga 

natur-, kultur- och upplevelsevärden. Natur- och kulturturismen är en växande näring som 

vi kommer fortsätta att satsa på, precis som vi nyligen gjort med vår satsning på outdoor-

turism. Genom att avsätta 250 000 kr årligen under tre år till marknadsföringsinsatser stärker 

vi den lokala turistnäringen inom området outdoor-turism med särskild inriktning mot 

landsbygds- och skärgårdsturism. 

BOSTADSPOLITIK FÖR ÖKAD TILLVÄXT 

Den egna bostaden är en mänsklig rättighet. Boendemiljön är viktig för att vi ska kunna 

skapa jämlika och värdiga levnadsförhållanden. För att öka bostadsbyggandet krävs en aktiv 

bostadspolitik, insatser för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna i 

bostadssektorn. Bostadsbrist ska mötas med ökat bostadsbyggande, förtätning och 

områdesförnyelse.  
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JOBB OCH TILLVÄXT FÖR FRAMTIDSTRO 

Vi vill fortsätta arbetet med att erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan 

kombineras med ett bra boende, arbete och studier. För att ytterligare skapa bra 

tillväxtförutsättningar för hela kommunen behövs ett variationsrikt boendeutbud i alla 

prisklasser. Det arbetet kommer fortsätta vara viktigt för  oss eftersom vi vill att alla som 

bor i Karlshamns kommun ska vilja bo kvar samtidigt som ännu fler ska välja och ha 

möjlighet att flytta till Karlshamn. 

INFRASTRUKTUR FÖR FLER JOBB 

Stillerydshamnen är ett viktigt verktyg för utveckling av Karlshamn som en nationell och 

internationell knutpunkt för transporter, omlastning och lagring. Hamnen är en del i 

utvecklingen av kommunens näringsliv och här blir Sydostlänken, järnvägen mellan 

Karlshamn och stambanan via Olofström, en viktig pusselbit.  

Eftersom hamnen är en viktig del av vårt samhällsbygge och ger enormt mycket till 

kommunen i form av utveckling, arbetstillfällen och företagsetableringar är vår uppfattning 

att den även fortsättningsvis vara i kommunal ägo. 

ANSTÄLLD I KOMMUNEN 

Kommunen ska bedriva en personalpolitik som stärker medarbetarna. Kommunikationen 

mellan medarbetare och chefer måste utvecklas likväl som informationen från arbetsgivaren 

måste bli tydligare. I princip hela den kommunala verksamheten hänger på medarbetarnas 

förutsättningar att kunna göra ett gott arbete. Former för att  ta till vara medarbetarnas 

kompetens behöver utvecklas och förfinas för att goda idéer ska kunna tas till vara.  

För att anställda ska ha en bra arbetssituation behöver satsningar göras för att skapa rimliga 

arbetstider och bra arbetsmiljö. En viktig del i  arbetsmiljön är fria arbetskläder. Under flera 

år har personal som möter brukare haft i många år men nu mär det dags att arbetsgivaren 

även tillhandahåller fria arbetsskor. Därför avsätter vi 1,5 miljoner kr för fria arbetsskor. 

Skulle det uppstå en skattesituation ska de anställda kompenseras lönemässigt. 

VI SOCIALDEMOKRATER KOMMER ATT VERKA FÖR: 

• Fördubbla budgeten för vägunderhåll på landsbygden 

• Utveckla Karlshamns Hamns verksamhet som en av Sveriges största handelshamnar 

– inte sälja ut den 

• Ha kvar tågstoppet i Mörrum 

• Stimulera företagsutveckling i hela kommunen, såväl i stad som på landsbygd 

• Fortsätta ha ett företagsklimat som är inbjudande, inlyssnande och hjälpsamt för 

företagare 

• Att kommunen tecknar fler idéburna offentliga partnerskap med den ideella sektorn 

• Fortsätta att utveckla kommunens personal- och lönepolitik för att vara en attraktiv 

och jämställd arbetsgivare 

• I nära samarbete med arbetsmarknadens parter, skapa kvalitetssäkra utbildningar 

inom bristyrken 

• Skapa förutsättningar för ferie- och sommarjobb tillsammans med föreningar och 

företag 

• Fortsätta arbetet med att heltid som norm ska erbjudas alla anställda i Karlshamns 

Kommun 

• Fria arbetsskor till anställda inom omsorgen
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KUNSKAP ÄR NYCKELN 

KUNSKAP ÄR NYCKELN 
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsät tning 

för en gynnsam ekonomisk utveckling. Skolverksamheten i Karlshamns kommun har gjort 

flera lyft under pågående mandatperiod och vi kommer fortsätta jobba för ännu fle r. Vi ger 

oss inte förrän vi har en skola där varje elev får det stöd och den hjälp som hen behöver 

utifrån sina förutsättningar, där pedagogerna har en bra arbetsmiljö och där resultaten 

fortsätter öka. Skolan ska vara en plats där drömmar föds.  

Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom hela 

livet - från förskola, till högre utbildning och folkbildning - med goda möjligheter till 

kompetensutveckling och att kunna byta yrkesbana genom hela livet. Det ska aldr ig vara för 

sent att byta bana eller prova något nytt. 

Grundläggande utbildning ska komma människor till del efter förutsättningar och egen 

förmåga, vara öppen för alla och bekostas av oss gemensamt. Vinstintresse ska aldrig vara 

styrande i skolan. Den handlar om barn och ungas framtid, inte utdelningar till aktieägare. 

Utbildade och engagerade lärare och god pedagogtäthet gynnar alla - både de som halkat 

efter och de som vill springa före. Skolan ska ledas av engagerade och målmedvetna rektorer 

och chefer. Elevernas utbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildningsmaterial och en god 

studiemiljö men även god tillgång till elevhälsa såsom skolsköterska, kurator och fritids-

ledare på sin skola. Fler vuxna i skolan är nödvändigt för att kunna ha en trygg och kvalitativ 

skolgång. 

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av 

livet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att 

lära sig genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med 

vuxna. Genom olika pedagogiska inriktningar ges goda förutsättningar för alla barn.  

En modern förskola är öppen och tillgänglig oberoende om det är dag eller natt, vardag eller 

helg. Varje barn i förskolan har rätt till en likvärdig start i livet, oavsett familjeförhållande, 

ekonomisk förutsättning, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund. När allt fler verk-

samheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar också behoven av barnomsorg på 

obekväm tid. En modern barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska 

kunna arbeta, därför måste öppettiderna på förskolorna runt om i kommunen ses över.  Vi 

tillför 2 miljoner kr till barnomsorgen för att utveckla förskolans dygnet runt verksamhet 

med fokus på att även ha utökade öppettider på andra orter än i centrala Karlshamn.  

Karlshamn ska ha en skola där utveckling och kunskap ger goda resultat och där varje barn 

ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Skolan ska aktivt bidra till att skapa möjlighe ter 

för alla. Vi socialdemokrater prioriterar investeringar i skolan framför skat tesänkningar. 

Vägga Gymnasieskola har eleven i centrum och program med tydliga inriktningar som syftar 

till vidare studier eller direkt till ett yrke. Alla yrkesprogram ska ha en tydlig koppling till 

arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan statliga myndigheter, kommunen, 

företag, offentliga arbetsgivare och fackliga organisationer. Gymnasieprogrammen ska ge 

goda förutsättningar för fortsatta studier på högskola och universitet. 

Utbildning är en färskvara som ständigt behöver underhållas. Företag och organisa tioner 

behöver kompetenta medarbetare i ständig utveckling. Vuxenutbildningen utgör därför en 

viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få nya chanser på arbetsmarknaden. 
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KUNSKAP ÄR NYCKELN 

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. 

Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens - inte med sänkta löner, sämre 

arbetsvillkor eller bristfällig undervisning. Vi socialdemokrater investerar i kompetensut-

veckling, yrkesutbildning och vuxenutbildning. 

Högskolor och universitet ska finnas i hela landet och byggas ut ytterligare. Därför anser vi 

socialdemokrater att högskolan i Karlshamn har en given plats. Ett socialdemokratiskt styre 

i kommunen, regionen och på riksplanet är en förutsättning för att högskolor ska kunna 

finnas över hela landet. 

NetPort Science Park är en innovativ plats för högskola och företag inom Digitala medier, 

Energi och Intelligent logistik/ITS. NetPort ska främja samverkan mellan näringsliv, 

högskola och offentlig verksamhet, vilket skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk 

tillväxt och samhällsutveckling i kommunen och i regionen. Därför ska vi fortsätta vara  en 

aktiv part i arbetet med bland annat Blekinge Tekniska högskola, Netport Science Park och 

Kreativum. 

För att skolan ska kunna nå de mål som finns behöver vi självklart tillgodose bra och 

moderna utbildningslokaler genom kontinuerlig om- och nybyggnation. Vår största satsning 

under nuvarande mandatperiod har varit Mörrums skola vilket vi är mycket nöjda över.  

VI SOCIALDEMOKRATER KOMMER ATT VERKA FÖR: 

• Ha fler vuxna i skolan 

• Fortsätta ha en hög grad behöriga pedagoger i våra verksamheter  

• Verka för att inga vinstuttag görs i skolan 

• Verka för att det ska vara samma villkor för privata och kommunala skolor i val av 

elever - så att ingen kan välja bort elever 

• Utveckla barnomsorg på obekväma arbetstider 

• Att alla elever ges förutsättningar att lämna skolan med fullständiga betyg 

• Fortsätta utveckla utbildningsmöjligheterna för vuxna 
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KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA 

KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA 

FÖRENINGSLIV 

I vårt land har vi starka traditioner inom föreningslivet med rötter i folkrörelserna. Politik, 

religion, idrott och olika kulturyttringar har sin plattform i ett omfattande föreningsliv för alla 

åldrar och intresseinriktningar. Häri ligger också grunden för en fungerande demokrati.  

Föreningslivet har en avgörande roll för kommunens utveckling. Genom att aktivera invånarna 

bidrar föreningslivet till gemenskap, ökad folkhälsa och stärker människors deltagande i 

samhället. För oss socialdemokrater är det viktigt att alla i vårt samhälle har möjligheten att ta 

del av föreningslivet och därför behöver föreningarnas avgifter hållas låga så att avgifterna 

inte är ett hinder att delta. 

Genom ett fördjupat samarbete med stöd till föreningar kan nya möjligheter utvecklas för att 

ge invånarna möjlighet till en meningsfull fritid. Genom utbyte med andra länder skapas en 

ökad internationell medvetenhet, kunskap och erfarenhet.  

Föreningslivet behöver offentligt stöd för att finnas och för att kunna utvecklas vidare. För oss 

socialdemokrater är det självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen 

med olika former av ekonomiskt stöd, ändamålsenliga lokaler samt med personal som kan ge 

råd och stöd. Det är tillsammans som vi kan få föreningslivet att frodas.  

BARN OCH UNGDOMAR 

En meningsfull fritid under uppväxten ger en god grund för ett rikt liv i vuxen ålder. De ideella 

krafterna inom föreningslivet gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och 

unga. Därför vill vi Socialdemokrater särskilt stärka barn och ungdomars tillgång till kultur, 

idrott och föreningsverksamhet genom att värna och ge förutsättningar för ungdomsverksamhet 

i alla former. Vi vill fortsätta ha fritidsgårdar i hela kommunen samt utveckla och modernisera 

den verksamheten. Vi tillför 1,5 miljoner kr för detta utvecklingsarbete där fokus är att finnas 

där ungdomarna finns samt ge ungdomar med olika specialintressen utrymme i verksamheten.  

Idéburna offentliga partnerskap är ett verktyg vi ser positivt på och vill fortsätta införa och 

utveckla. Vi har under 2022 tecknat idéburet offentligt partnerskap med Kvinnojouren 

Karlshamn och Karlshamn United. 

IDROTT 

Möjlighet till spontanidrott och motion ska finnas i människors närområde. För oss 

Socialdemokrater är det självklart att idrotten skall vara öppen för alla oberoende av sociala, 

kulturella eller ekonomiska förutsättningar. Kommunen ska ge en bra grund till idrottsförenin -

gar för deras arbete med breddidrotten. Samtidigt som bredden är grunden inom idrotten är det 

också viktigt att kommunen stödjer föreningar som befinner sig på elitnivå. 

SKOG, PARK OCH FRILUFTSLIV  

Tillgång till skog, parker, motionsplatser och bad har stor betydelse för människors 

välbefinnande och hälsa. Det bidrar till människors fysiska och mentala hälsa, stimulerar barns 

motoriska och kreativa utveckling och förbättrar tätorternas miljö och klimat. Parker och 

grönområden erbjuder arenor för möten mellan olika grupper och generationer samt ger 

möjlighet till motion och spontanidrott. Flertal satsningar har gjorts på det här området, bland 

annat att vi nu har utegym i Karlshamn, Asarum och Mörrum. 

En del i det rörliga friluftslivet är tillgången till skärgården. Här vill vi fortsätta utvecklingen 

av skärgårdsturismen, fritidsbåtshamnarna och förutsättningarna för ett aktivt fritidsliv. En de l 
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i detta är att bygga fler båtplatser och en gästhamn med ökade möjligheter för gäster och 

Karlshamnsbor. 

KULTURLIV 

Att fritt få uttrycka sina åsikter i musik, sång, lyrik, bild, skrift, digitala medier , etc. är viktiga 

rättigheter. Kulturen har alltid varit en viktig del av den socialdemokratiska politiken. 

Mångfald och demokratisk värdegrund är ledstjärnan i vår kulturpolitik. Det är naturligt för 

oss Socialdemokrater att alla oberoende av inkomst ska kunna ta del av samhällets kulturutbud 

och kunna vara delaktig i detsamma. Musik- och kulturundervisningen ska vara öppen för alla. 

Kulturen är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen och utgör en arena för samtal 

och debatt. Genom kulturen får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya tankar, idéer 

och perspektiv. Den granskar och ifrågasätter samhället, dess makthavare och strukturer. 

Kultur ger oss människor även möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa 

oss en identitet. Att skapa förutsättningar för kultur är att skapa förutsättningar för ett levande 

och demokratiskt samhälle. I kommunen har vi stora förutsättningar för en vidareutveckling av 

ett redan bra kulturliv. En del av det är samarbetet med Regionteatern för att utveckla den 

regionala dansscenen i Karlshamn. 

VI SOCIALDEMOKRATER KOMMER ATT VERKA FÖR: 

• Skapa möjligheter för boulespel inomhus 

• Utveckla fritidsgårdsverksamheterna 

• Öka tillgängligheten på lokalbiblioteken 

• Fortsätta utveckla Vägga idrottsområde 

• Utveckla skärgården och våra småbåtshamnar så att tillgängligheten ökar 

• Tillsammans med föreningslivet ge invånarna möjlighet till en aktiv och meningsfull 

fritid 

• Fortsätta att utveckla konceptet fritidsbibbla 

• Vidareutveckla och underlätta det spontana idrotts- och kulturutövandet 

• Arbeta hälsofrämjande och drogförebyggande tillsammans med föreningslivet  
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EN GOD FOLKHÄLSA FÖR ALLA 

EN GOD FOLKHÄLSA FÖR ALLA 
Människors egna möjligheter att göra hälsofrämjande val ska stödjas av samhället. Då be hövs 

också en politik som inkluderar alla människor och som vill göra investeringar för häl -

sofrämjande miljöer. 

Det finns fortfarande omotiverade köns- och klasskillnader i Sverige. Kvinnor och män be-

handlas olika. Social, ekonomisk och språklig bakgrund och bostadsort kan ibland också ha 

betydelse för vilket bemötande och vilka resurser man får tillgång till. Skillnader i hälsa och 

vård syns i statistik och jämförelser. Även folkhälsan i Karlshamns kommun visar på olikheter 

både vad gäller den självupplevda hälsan och det faktiska hälsotillståndet. Vårt övergripande 

mål för folkhälsoarbetet är att skapa en god hälsa på lika villkor.  

Tillgängligheten i samhället måste öka och omfatta alla grupper. Tillgänglighetsarbetet handlar 

bland annat om fysisk tillgänglighet, tillgång till utbildning och information samt ett bra 

bemötande. 

Vi vill ha ett samhälle där alla kan röra sig fritt utan att riskera att bli utsatta för våld, fysis ka 

eller psykiska kränkningar. Det är viktigt att jobba både förebyggande och stödjande till 

människor som på olika sätt blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta för brott. Därför är det 

nödvändigt att vi har starka tjej-, kvinno- och brottsofferjourer samt ett väl fungerande brotts-

förebyggande råd i kommunen. Här måste vi tillsammans med övriga aktörer i samhället arbeta 

förebyggande, tillexempel genom det IOP-avtal vi nu skrivit tillsammans med Kvinnojouren i 

Karlshamn. Förutom att kommunen ska ha ett nära samarbete med frivilligorganisationerna 

behöver kommunen själv stärka sina insatser för att samordna arbetet för att motverka mäns 

våld mot kvinnor. Vi avsätter 0,75 miljoner kr för att förstärka och säkerställa att kommunen 

har en samordningsfunktion som svarar upp mot behovet.  

Socialdemokraternas ambition är att Sverige ska vara världens bästa land för flickor och 

kvinnor och därför prioriterar vi sedan länge arbetet mot mäns våld mot kvinnor.  Vi är ett 

feministiskt parti som alltid kommer att prioritera kvinnors trygghet. Karlshamn har gjort en 

imponerande resa på det här området och vi har alla ambitioner att både fortsätta och växla upp 

det arbetet. De förebyggande insatserna är extremt viktiga och måste stärkas.   

Många känner sig otrygga i dagens samhälle på grund av gängkriminalitet och det våld som 

det leder till. Även här är vi socialdemokrater övertygade om att det är tidiga insatser som 

krävs. Därför vill vi få till en bättre samordning av våra gemensamma resurser inom det här 

området, så att vi på ett effektivare sätt kan förebygga missbruk, kriminalitet och psykisk 

ohälsa genom att fånga upp främst unga individer som är på väg åt fel håll. Det behöver fångas 

upp i tid och genom att vägleda ungdomar och dess föräldrar i vart de kan vända sig för att få 

det stöd som behövs. Vi måste agera kraftfullt för att få bukt med de här problemen och det 

här tror vi är rätt väg att gå. I samarbete med kommunens olika verksamheter, föreningsliv och 

civilsamhälle kan vi möta problemen i tid och därmed minska otryggheten i samhället.  

Vi socialdemokrater är övertygade om att utvecklingen av sociala mötesplatser är ett kraftfullt 

verktyg i att motverka utanförskap och därför vill vi fortsätta satsa på fritidsgårdar, spon -

tanmötesplatser, odlingsplatser, lekplatser med mera. 
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EN GOD FOLKHÄLSA FÖR ALLA 

VI SOCIALDEMOKRATER KOMEMR ATT VERKA FÖR: 

• Införa en samordning i kommunen för att minska kriminalitet, missbruk och psykisk 

ohälsa 

• Prioritera arbetet med mäns våld mot kvinnor 

• Satsa på kommunens lekplatser 

• Öka tryggheten i tätorterna, bland annat med hjälp av Brottsförebyggande rådet 

• Införa fri frukt på fruktstunderna i årskurs F-3 

• Stödja folkhälsoprojekt för att få människor att röra på sig  

• Fortsätta bygga och utveckla utegym i alla kommundelar 

• Fortsätta prioritera det drogförebyggande arbetet bland unga 

• Utveckla kosten inom hela kommunen 

• Främja utveckling av friluftslivet 
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EN VÄRDIG ÅLDERDOM 

EN VÄRDIG ÅLDERDOM 
Idag kan allt fler se fram emot många friska år efter man gått i pension. Det är en stor framgång 

för vårt välfärdssamhälle. Samtidigt innebär en åldrande befolkning en stor utmaning, att bli 

äldre innebär för många av oss ohälsa och sjukdom. Under den föregående mandatperioden har 

vi infört demensteam där all berörd personal har fått utbildning, för att varje individ som 

behöver stöd ska få rätt stöd. För många äldre är det viktigt att det finns en personlig 

kontaktperson inom äldreomsorgen och därför är även det infört.  

Det är viktigt att det är kompetent och utbildad personal som möter våra äldre när in satser 

behövs. Därför ska vi se till att alla kommunens anställda har schyssta arbetsvillkor. För att 

säkerställa tillgången på utbildad personal har vi socialdemokrater meddelat att vi vill se ett 

vård- och omsorgscollege i Blekinge. 

Vi Socialdemokrater vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett 

om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad man vill få stöd med från hemtjänsten. 

Därför har vi bland annat utökat möjligheterna att kunna välja emellan olika måltider i 

hemtjänsten och har en ambition att genomföra det även i de andra boendeformerna. Vi vill 

fortsätta utvecklingen av omsorgen med modern välfärdsteknik, som på många sätt ger 

individer större frihet. En viktig del av den utvecklingen är att tillgodose att de äldre får utbi-

ldning och stöttning kring digitala hjälpmedel. 

Vi vill införa djur i omsorgen. Djurens nosar, tassar och mular lugnar, värmer och väcker 

minnen och känslor. Det finns allt från kompishundar och terapihästar till läshundar och 

avdelningskatter som till exempel kan bo på eller besöka äldreboenden och träffpunkter. De 

lugnar med sin tysta närvaro, sänker människans blodtryck och får oss att utsöndra måbra -

hormonet oxytocin. 

Vi vill skapa förutsättningar för ombyggnation av lägenheter och bostadsområden så att 

befintliga lägenheter blir trygghetsbostäder. Vi vill även att kommunen i samband med mark -

försäljningar villkorar att bostadsbolag även ska bygga trygghetsboenden. På så vis får vi fler 

trygghetsboenden i varierande miljöer – så det finns något som passar alla. 

Mötesplatser utgör en grundläggande del i många äldres vardag och sociala gemenskap och är 

ett viktigt verktyg emot utanförskap och ofrivillig ensamhet. Verksamheten på ”Träffpunk -

terna” ska därför fortsätta att utvecklas. En meningsfull fritid är viktigt för varje människa, så 

även på ålderns höst. Därför har vi bland annat infört aktivitetssamordnare på äldreboenden 

och fri kollekvitrafik för alla över 70 år inom kommunen. Av samma anledning vill vi också 

ge möjlighet att spela boule inomhus. 

Även som äldre vill man ha ett rörligt liv med möjligheter att både promenera och nytta 

kommunens utegym. Vi tillför 0,5 miljoner kr för nyskapande av och utvecklande av befintliga 

utegym som är senioranpassade. Utöver detta vill vi tillföra 0,25 miljoner kr för fler sittplatser 

på platser som lokaliseras i samverkan med pensionärsorganisationerna.  

Många äldre vill delta i samhällsbygget. Vi ska tillse att äldres kunskap och vilja att vara med 

i det fortsatta samhällsbygget tas till vara. Ingen är för gammal för att bidra! 
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EN VÄRDIG ÅLDERDOM 

VI SOCIALDEMOKRATER KOMMER ATT VERKA FÖR: 

• Ha fler trygghetsboenden i blandade miljöer 

• Utöka möjligheterna för en meningsfull fritid för äldre, bland annat genom boulespel 

inomhus och utegym för seniorer 

• Fortsätta utveckla Träffpunkternas verksamheter 

• Tillsammans med pensionärsföreningar utveckla mötesplatser och aktiviteter för 

gruppen äldre 

• Utveckla samarbeten mellan skola och äldreomsorg för att unga och äldre ska kunna 

mötas naturligt 

• Ge äldre inom den kommunala omsorgen möjlighet att umgås med djur  

• Erbjuda en kvalitativ och flexibel omsorg 

• Senioranpassade utegym 

• Utöka antalet sittplatser för äldre i hela kommunen 
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MED ANSVAR FÖR MORGONDAGENS SAMHÄLLE 

MED ANSVAR FÖR MORGONDAGENS SAMHÄLLE 
Karlshamn är en kommun som, för sin framtid, är beroende av tillväxt och utveckling med 

stabil ekonomi, stor miljöhänsyn och socialt hänsynstagande som grund. Vi vill ha breda 

lösningar för att tillsammans skapa ett mera jämlikt och jämställt samhälle, ett samhälle där vi 

ges bra förutsättningar att få ett bra liv. Det handlar om framtidens Karlshamn med ordentli ga 

satsningar och möjligheter att driva utvecklingen framåt i positiv anda. Vår utgångspunkt är 

att vi idag inte får leva på ett sätt som förstör eller försvårar för framtida generationers 

möjlighet att leva ett gott liv 

Karlshamns kommun ligger i framkant med sin miljöpolitik. Med satsningar på fossilfri 

fjärrvärme, rötning av hushållssopor till biogas, satsningar på grön el och utbyggnad av 

kollektivtrafiken har vi kommit långt. Fortsatta satsningar på alternativa energikällor kommer 

att gynna både miljön och oss som bor i kommunen. 

Förnybar elproduktion växer exponentiellt i elområde 4. Tillgång till grön el är en förutsät tning 

för landets framtida konkurrenskraft och energiproduktionen i södra Sverige måste utan tvekan 

skalas upp rejält. Karlshamns kommun och Karlshamn Hamn, tillsammans med övriga 

kommuner i länet och Region Blekinge måste vara delaktiga och supporta den framtida 

utbyggnaden av storskalig havsbaserad vindkraft i södra Sverige.  

Välfärden är beroende av tillväxten i samhället som måste åstadkommas långsiktigt och utifrån 

ekologisk och social hänsyn. Genom att vi ställer tydliga ekologiska och sociala krav vid 

investering och upphandling påverkar vi miljöutvecklingen och villkoren för de som 

producerar de varor och tjänster som kommunen nyttjar. Nyttjandet av elbilar ökar ständigt 

och här behöver vi se till att det finns tillräckligt med laddstationer i takt med ökningen.  

Att alla ska ha tillgång till färskt vatten ställer stora krav både på rening och tillgång. Därför 

kommer det byggas ett nytt vattenverk så att det inte längre är någon orosfaktor i framtiden. 

Det är ett nödvändigt beslut. Kommunens krisorganisation har byggts upp bitvis, men med mer 

fart än planerat på grund av den pandemi vi befunnit oss i de senaste åren. De erfarenheterna 

behöver vi ta med oss och fortsätta stärka kommunens förmåga att hantera även andra kriser – 

exempelvis miljökriser av olika slag. 

Vi kan minska utsläppen när vi väljer att gå, cykla eller resa med kollektiva färdmedel – och 

det valet ska vi som kommun underlätta. Vi fortsätter att bygga solceller på de kommunala 

byggnaderna som en del i arbetet med smarta energikällor. Vi vill även förbättra miljöstation -

erna - det ska vara lätt att göra rätt. 

Ett viktigt arbete för att vi ska ha ett landskap som är mer motståndskraftigt mot 

klimatförändringar, släppa mindre näringsämnen till havet, öka biologisk mångfald på land och 

i vatten, bidra till grundvattenresursen samt till naturbete och livsmedelsproduktion är en 

fortsatt restaurering av våtmark. 

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har humlor, fjärilar 

och ängsväxter blivit allt färre. Det finns allt färre artrika miljöer i våra landskap vilket hotar 

den biologiska mångfalden och påverkar pollinatörer, som är beroende av blommande växter. 

Ett hot mot pollinatörer är också ett hot mot vår matproduktion. Någonting som det däremot 

finns gott om i Sverige är vägar, och längst med vägarna finns det vägkanter. En outnyttjad 

resurs som vi vill ta vara på. Med rätt skötsel kan vägkanterna fungera som korridorer och 

livsmiljöer för växter och insekter. 

17 
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MED ANSVAR FÖR MORGONDAGENS SAMHÄLLE 

VI SOCIALDEMOKRATER KOMER ATT VERKA FÖR: 

• Fortsätta förbättra och utveckla gång- och cykelvägar 

• Verka för utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar 

• Se över behovet av nya våtmarker 

• Fortsätta arbetet med att göra kommunens fordonspark fossilfri  

• Medverka till att fler miljövänliga energialternativ används  

• Medverka till etablering av storskaliga vindkraftsverk till havs 

• Fortsätta utveckla kommunens krisorganisation så att den är väl förberedd för olika 

former av krissituationer 

• Verka för utbyggnad av solceller 

• Bygga ut möjligheterna att ladda elcyklar och pumpa däcken 

• Ha fler blomsterängar för att gynna den biologiska mångfalden 
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Finansiella mål 
Finansiella mål för den kommunala verksamheten är en överskottsgrad på i genomsnitt 
minst 1 % över en femårsperiod och en soliditet på i genomsnitt minst 60 % över en 
femårsperiod.  Finansiellt mål för kommunkoncernen är en soliditet på i genomsnitt minst 
25 % över en femårsperiod. 
 

Budgetförutsättningar 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges Kommuner och Regioners 

prognos i cirkulär 22:37 2022-10-20. Skatter och bidrag ökar 2023 med cirka 37 mnkr 

jämfört med 2022. För 2024 och 2025 ökar skatter och bidrag med 76 mnkr respektive 71 

mnkr. 

 

Löner och prisutveckling 

Under 2022 beräknas lönerna att öka med 2,2 % och under 2023 med 2,4 %. För åren 2024-

2025 beräknas lönerna fortsätta öka med 2,8 % respektive 2,7 %. Arbetsgivaravgifterna för 

2023 har antagits till 44,53 %. Kompensation till kommunstyrelsen och nämnderna sker för 

generella löneökningar på budgeterade tjänster och för ökade kapitalkostnader.  

Nämnderna kompenseras med prisindex för kommunal verksamhet på 1,5 % 2023. 

 

Pensioner 

Pensionskostnader, inklusive löneskatt, har budgeterats enligt KPA:s senaste beräkning som 

gjordes 2022-09-21. Kommunens totala pensionskostnader inklusive löneskatt för 2022 är 

126 mnkr. Pensionskostnaden kommer att öka med cirka 68 mnkr 2023, 83 mnkr 2024 och 

35 mnkr 2025 i jämförelse med 2022. Anledningen till förändringarna är att det finns ett 

nytt pensionsavtal, att prisbasbeloppet har höjts samt inflation. 

 

Befolkningsutveckling 

Befolkningsprognosen baseras på utfallet 2021-12-31 med prognos till 2031. Prognosen för 

2022 visar en minskning med 60 personer under året. De följande åren beräknas en 

minskning av befolkningen med i snitt cirka 46 personer per år. Under prognosperioden 

fram till 2031 beräknas Karlshamns befolkning minska med 461 personer. 

 

Förändringar i driftbudgeten 

Driftsbudgeten är nämndens styrmedel och fastställer nämndens ekonomiska 

förutsättningar. För att möta de ökade behoven tillförs kommunstyrelsen 2 mnkr till 

säkerhetsskydd.  

 

Tekniska justeringar 

Tekniska justeringar av budgetramarna 2023-2025, som är en direkt följd av eventuella 
organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och omfördelning av 
löneökningspåslag, kommer att beslutas av ekonomichefen. 
 

Nyupplåning 

Den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2023 är 150 mnkr, 
exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och kommunstyrelsens 
rätt att i enlighet med finanspolicyn uppta kortfristiga lån upp till 50 mnkr. 
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Förutsättningar/ Utgångsläge 

KS bidrag förbund Räddningstjänsten 2023: 8,73 %, 2024: 3,53 %, 2025: 2,57 %   
Miljöförbundet 2023: 21,7 %, 2024: 4,6 %, 2025: 4,6 %    

Övriga nämnder Samma budget som 2022 plus kompensation löneökning, 
arbetsgivaravgift och kapitalkostnader 

Löner  Löneläge 2022 i nämnderna 

Arbetsgivaravgifter PO-pålägg 2022 39,25%, preliminär arbetsgivaravgift 2023 44,53 % 
SKR 221020, definitivt besked dec 

Inflation Kompensation externa kostnader nämnder PKV 2023: 1,5% 
(PKV övrig förbrukning 2023: 4,1%, 2024: 2,4%, 2025: 2,5%, SKR 
221020) 

Pensioner KPA prognos sep 2022 

Kapitalkostnader Beräknade enligt budget 2022 och plan 2023-2024 

KF anslag till förfogande 2023-2025: 0 mnkr per år (0,6 mnkr 2022) 

KS anslag till förfogande 2023-2025: 2 mnkr per år (4 mnkr 2022) 

KS anslag löner 2023: 2,4% (SKR 2,4%), 2024: 2,8% (SKR 2,8%), 2025: 2,7% (SKR 
2,7%), 2022-04-28 

KS anslag drift större 
investeringsprojekt 

2023: 5,8 mnkr, 2024: 5,6 mnkr, 2025: 10 mnkr per år 

KS anslag drift mindre 
investeringsprojekt 

2023-2025: 1 mnkr per år 

Skatter och bidrag SKR skatteprognos 2022-10-20  

Befolkningsprognos Årlig minskning per 31/12; 2023: -60, 2024: -52, 2025: -50 

Internränta 2023-2025: 1,25 %, SKR internränta för år 2023 2022-02-10 

RUR Möjlig att använda 2023 och 2025, SKR skatteprognos 2022-10-20 

Budgeterat resultat 1 % av skatter och bidrag 2023-2024 och 2,0 % 2025  

 

 
Resultatbudget  

 

 

 

(tkr)

Budget

2022

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Verksamhetens intäkter 484 922 489 922 489 922 489 922

Verksamhetens kostnader -2 548 452 -2 656 254 -2 722 377 -2 760 279

Avskrivningar -101 647 -105 353 -106 848 -111 121

Verksamhetens nettokostnad -2 165 177 -2 271 685 -2 339 303 -2 381 478

Skatteintäkter, generella statsbidrag mm 2 173 960 2 278 897 2 351 388 2 422 135

Finansiella intäkter 16 875 20 988 20 515 20 443

Finansiella kostnader -3 659 -5 200 -9 600 -13 100

Årets resultat 22 000 23 000 23 000 48 000
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Driftbudget  

 

 
Investeringsbudget  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettokostnader (tkr)

Budget

2022

Prognos 

aug 2022

Budget

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Kommunfullmäktige -3 013 -2 013 -2 422 -2 422 -2 422

Överförmyndarnämnd -2 499 -2 499 -2 521 -2 521 -2 521

Valnämnd -1 779 -1 779 0 -1 451 0

Kommunrevision -1 442 -942 -1 456 -1 456 -1 456

Kommunstyrelse -396 068 -399 068 -417 852 -421 356 -426 589

Utbildningsnämnd -723 309 -697 686 -733 033 -731 617 -730 816

Kulturverksamhet -27 644 -27 344 -28 009 -28 866 -28 916

Teknik- och fritidsverksamhet -66 037 -68 847 -69 132 -69 934 -71 361

Verksamhet från Byggnadsnämnd -6 637 -6 637 -6 677 -6 445 -6 437

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd -872 858 -878 158 -880 829 -877 826 -877 481

Summa nämnder -2 101 286 -2 084 973 -2 141 931 -2 143 894 -2 147 999

Summa finansförvaltning 2 123 286 2 189 389 2 164 931 2 166 894 2 195 999

Totalt 22 000 104 416 23 000 23 000 48 000

(tkr)
Budget

2022

Totalt 

2023-2027

Budget

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

Investeringar över 7 mnkr KS -162 137 -595 641 -117 841 -133 800 -110 000 -143 000 -91 000

Exploateringar -2 027 -78 500 -20 500 -22 000 -12 000 -12 000 -12 000

Infrastruktur -28 155 -86 400 -11 100 -22 300 -17 000 -13 000 -23 000

Pedagogisk verksamhet -96 612 -244 730 -52 730 -32 000 -55 000 -65 000 -40 000

Vård och omsorg -690 -40 000 -5 000 -15 000 0 -20 000 0

Fritid och kultur -10 133 -40 000 -15 000 -25 000 0 0 0

Digitalisering -2 300 -5 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Övrig verksamhet -22 220 -101 011 -12 511 -16 500 -25 000 -32 000 -15 000

Investeringar under 7 mnkr KS -25 157 -82 000 -20 000 -20 000 -14 000 -14 000 -14 000

Exploateringar -2 111 -5 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Infrastruktur -6 530 -20 900 -2 800 -5 000 -3 800 -5 500 -3 800

Pedagogisk verksamhet -3 950 -17 250 -3 450 -3 450 -3 450 -3 450 -3 450

Vård och omsorg -3 339 -2 624 -2 624 0 0 0 0

Fritid och kultur -1 460 -9 450 -1 310 -6 310 -1 210 -310 -310

Övrig verksamhet -7 767 -26 776 -8 816 -4 240 -4 540 -3 740 -5 440

Summa -187 294 -677 641 -137 841 -153 800 -124 000 -157 000 -105 000
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Balansbudget  

 
 

Kassaflödesbudget  

 

 

(mnkr)
Bokslut 

2021

Budget 

2022

Budget

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Materiella anläggningstillgångar 1 449 1 536 1 565 1 612 1 625

Finansiella anläggningstillgångar 188 180 183 187 187

Bidrag till statlig infrastruktur 12 18 19 17 15

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 4 4 5 5 5

Kortfristiga fordringar 168 168 168 168 168

Likvida medel 68 30 50 30 30

Summa tillgångar 1 889 1 936 1 991 2 019 2 029

Eget kapital 1 094 1 116 1 139 1 162 1 210

Avsättningar 36 37 29 11 12

Långfristiga skulder 300 353 353 348 314

Kortfristiga skulder 459 430 470 498 494

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 889 1 936 1 991 2 019 2 029

(mnkr)
Bokslut 

2021

Budget 

2022

Budget

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 55 22 23 23 48

Justering för ej likviditetspåverkande poster 141 94 97 91 113

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital
196 116 120 114 161

Ökning/minskning förråd mm -4 -17  -  -  -

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -21  - 46 38  -

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -7 -18 -6 -10 -4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 164 81 160 142 157

Investering i materiella anläggningstillgångar -271 -180 -136 -154 -124

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 16  -  -  -  -

Förvärv av finansiella tillgångar -21 -1 -3 -3  -

Avyttning finansiella tillgångar  - 9  -  -  -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -276 -172 -139 -157 -124

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 50 53  -  -  -

Amortering av långfristiga skulder  -  -  - -5 -34

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 53 0 -5 -34

Bidrag till infrastruktur

Utbetalning av bidrag till infrastruktur -1 -7 -2  -  -

Årets kassaflöde -63 -38 20 -20 -1

Likvida medel vid årets början 131 68 30 50 30

Likvida medel vid periodens slut 68 30 50 30 30
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat program med mål och riktlinjer för privata utförare för mandatperioden 
2022-2026. 
 
Sammanfattning 
 
Av 5 kap. 3 § kommunallagen följer att fullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer 
ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet med kravet att 
fullmäktige ska anta ett program varje mandatperiod är att säkerställa att dessa frågor 
inte försvinner från den kommunalpolitiska agendan och att de antagna programmen blir 
centrala och levande dokument i den löpande förvaltningen. Vidare är syftet att 
kommunen ska kontrollera och följa upp den aktuella verksamheten samt att genom 
avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den 
verksamhet som lämnas över till privata utförare.  
 
Att fullmäktige ska anta mål innebär att varje kommun ska formulera tydliga mål för sina 
privata utförare utifrån exempelvis effektivitets- och kvalitetssynpunkt. Det innefattar 
också att ange tydliga kriterier för hur uppgiften ska utföras för att uppnå de mål som 
fullmäktige angivit.   
 
Fullmäktige ska anta program med mål och riktlinjer för privata utförare för varje 
mandatperiod. Nu gällande policy med mål och riktlinjer för privata utförare antogs av 
fullmäktige 2017-02-13 § 4. Ett förslag på revidering har nu tagits fram med anledning 
av att en ny mandatperiod börjat löpa. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes och förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse 
daterad 2022-10-31 
Förslag till reviderat program med mål och riktlinjer för privata utförare 
Nu gällande policy med mål och riktlinjer för privata utförare antagna 2017-02-13 § 4 
  
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-10-31 Dnr: 2022/2377 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Program med mål och riktlinjer för privata utförare mandatperioden 2022-
2026 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat program med mål och riktlinjer för privata utförare för mandatperioden 
2022-2026 
 
Sammanfattning 
 
Av 5 kap. 3 § kommunallagen följer att fullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer 
ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet med kravet att 
fullmäktige ska anta ett program varje mandatperiod är att säkerställa att dessa frågor 
inte försvinner från den kommunalpolitiska agendan och att de antagna programmen blir 
centrala och levande dokument i den löpande förvaltningen. Vidare är syftet att 
kommunen ska kontrollera och följa upp den aktuella verksamheten samt att genom 
avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den 
verksamhet som lämnas över till privata utförare.  
 
Att fullmäktige ska anta mål innebär att varje kommun ska formulera tydliga mål för sina 
privata utförare utifrån exempelvis effektivitets- och kvalitetssynpunkt. Det innefattar 
också att ange tydliga kriterier för hur uppgiften ska utföras för att uppnå de mål som 
fullmäktige angivit.   
 
Fullmäktige ska anta program med mål och riktlinjer för privata utförare för varje 
mandatperiod. Nu gällande policy med mål och riktlinjer för privata utförare antogs av 
fullmäktige 2017-02-13 § 4. Ett förslag på revidering har nu tagits fram med anledning 
av att en ny mandatperiod börjat löpa. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Annabel Cifuentes och Jonna Nilssons tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 
Förslag till reviderat program med mål och riktlinjer för privata utförare 
Nu gällande policy med mål och riktlinjer för privata utförare antagna 2017-02-13 § 4 
  
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
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Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
 
 
 
 
Annabel Cifuentes  Jonna Nilsson  
Kommunjurist  Förvaltningsjurist
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: lagakraft vunnit beslut 

Beslut: KF § 4, 2017-02-13 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Program för uppföljning och insyn 

    

Policy med mål och riktlinjer för privata 
utförare 
Lagstiftningen och dess syfte 

Lagstiftning 

I 3 kap 19b § kommunallagen (1991:900, KL) stadgas att kommunfullmäktige för varje mandat-
period ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur kommunfullmäktiges mål och rikt-
linjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänheten ska få skälig insyn i 
verksamheten. 

Syfte 

Syftet med att kommunfullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning 
och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och 
ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. 

Programmet ska vara vägledande för hur arbetet med att ge privata aktörer uppdrag att utföra kom-
munala angelägenheter ska genomföras och vad det ska innehålla. 

Programmet ska gälla under en mandatperiod och det är lämpligt att det antas i samband med att 
Kommunprogrammet antas, under mandatperiodens första år. 

Lagstiftarens mål 

Lagstiftarens mål är att 
 förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare 
 öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet 
 stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. 

Definitioner 

Huvudman 

Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett om utförandet sker i egen regi eller av 
en privat aktör. Därmed är kommunen enligt lag ansvarig att tillhandahålla tjänster med tillfredstäl-
lande och lagenliga kvalitéer till kommunens invånare. 
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Privat aktör 

Begreppet privat aktör definieras i 3 kap 18c § KL som en juridisk person eller enskild individ som 
har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat utförare kan exempelvis vara ett ak-
tiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en enskild individ. Även 
idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan således vara privata utförare.  

Ett kommunalt företag, det vill säga ett hel- eller delägt kommunalt bolag eller en sådan stiftelse 
eller förening som avses i 3 kap 18b § KL kan inte vara privat utförare. 

Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU, LUF) eller 
genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna. 

Utförare 

Privat aktör kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom en upphandlingsprocess – 
direktupphandling, annonserad upphandling med mera – eller valfrihetssystemet. Aktör som endast 
säljer enstaka tjänster faller inte inom begreppets ramar i förevarande hänseende. 

Programmets omfattning 

Programmet omfattar mål och riktlinjer för berörda verksamheter, uppföljning och kontroll av dem 
samt förfarande för att sörja för allmänhetens insyn. 

Berörda verksamheter 

Programmet ska gälla all verksamhet inom samtliga verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur 
och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur med mera – 
som riktar sig till och rör medborgarna. Det kan handla om hela verksamheter, exempelvis särskilt 
boende för äldre eller delar av en verksamhet, exempelvis måltidsverksamhet eller städning i sko-
lan. 

Programmet omfattar inte fristående skolor, förskolor och enskild pedagogisk omsorg eftersom de är egna 
huvudmän för verksamheten och alltså inte upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning. 

Programmet omfattar uppföljning av såväl privata som kommunala utförare rörande ovan beskrivna verk-
samheter. 

Mål och riktlinjer för verksamheter 

Övergripande mål för verksamheter 

Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa mål och riktlinjer för 
verksamhet som bedrivs av privata utförare. Dessa mål och riktlinjer ska i tillämpliga delar även 
omfatta utförare i kommunal regi. 

I enlighet med styrsystemet Kompass Karlshamn fastställer kommunfullmäktige Kommunpro-
grammet som tillsammans med antagen Vision och en Omvärldsanalys ligger till grund för av 
kommunfullmäktige fastställda Inriktningsmål. Inriktningsmålen fastställs en gång per mandat-
period och utifrån dessa fastställer nämnderna sina verksamhetsplaner. 
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Nämndernas ansvar 

Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att med utgångspunkt i detta program ansvara för att 
säkerställa genom avtal att utförare (oavsett driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver 
verksamhet i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att 
gälla för verksamheten samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd fastställer 
för respektive verksamhet. 

Fastställda mål och riktlinjer ska garantera att tillhandahållna tjänster håller tillfredställande och 
lagenlig kvalité och garanterar kommunens invånare en hög servicenivå. 

Strategisk uppföljning och kontroll 

Uppföljningens innebörd 

Av 3 kap 19 § KL framgår att när en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en 
privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Bestämmelsen innebär en 
skyldighet att inte bara tillförsäkra sig en möjlighet att följa upp, utan det krävs att även aktiva åt-
gärder vidtas för att följa upp verksamheten. 

Uppföljningens syfte är huvudsakligen att: 
 säkra leverans enligt avtal, 
 möjliggöra kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser 
 ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete samt 
 ge allmänheten möjlighet till insyn. 

 
Nämnderna ansvar 

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att detta 
regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med privata utförare. Avtalet och upp-
dragsbeskrivningen ska också reglera hur kommunens uppföljning ska återrapporteras till utföraren 
och redovisas till allmänheten. 

I avtalen ska det säkerställas att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av 
verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till 
kommunen, till nationella register eller till andra myndigheter. 

Varje nämnd ska - inom ett halvår från kommunfullmäktiges antagande av detta program - med 
programmet som grund utarbeta och anta en uppföljningsplan. Av uppföljningsplanen ska framgå 
när och på vilket sätt avtal och olika verksamheter ska följas upp och utvärderas. Uppföljningspla-
nen ska vara ett levande dokument som vid ändrade förhållanden och behov redigeras. Uppfölj-
ningsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige i november under mandatperiodens första år. 

Uppföljningsplanen ska innehålla: 
 en sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar, 
 vad som ska följas upp, 
 vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, verksamhetsuppföljning, 

avtalsuppföljning, individuppföljning), 
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 vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna, 
 särskilda granskningsområden under året (exempelvis utifrån ett samlat resultat av tidigare 

uppföljningar), 
 tidsplan samt 
 former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet). 

Nämnderna ska i årligt uppföljningsbeslut med utgångspunkt i uppföljningsplanen följa upp och 
kontrollera varje enskild verksamhet som bedrivs av privata aktörer. Avvikelser ska tillsammans 
med redogörelse för åtgärdsplan rapporteras till kommunstyrelsen i november månad varje år. 

Uppföljningsbeslutet ska bland annat innefatta följande: 
 graden av måluppfyllelse utifrån i avtal fastställda mål och riktlinjer, 
 utvärdering av levererad tjänst, 
 efterlevnad av uppdragsbeskrivningar, godkännanden samt förfrågningsunderlag, anbud och 

avtal i övrigt, 
 bedömning om verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser, 
 bedömning om befintlig kontroll är tillräcklig samt 
 om verksamheten bedrivs på ett för medborgarna tillfredställande sätt. 

Insyn och informationsskyldighet 

Insyn 

Av 3 kap 19a § KL framgår att om en kommun sluter avtal med en privat utförare, ska kommunen 
genom avtalet tillförsäkras sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verk-
samhet som lämnas över. 

Nämnder ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 
insyn i den verksamhet som lämnas över. Det ska i avtalen skrivas in att utföraren ska lämna 
information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att 
omfatta sådan uppgifter vars utlämnande inte strider mot lag eller annan författning – lämnad 
information ska exempelvis inte utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för 
företagshemligheter. 

Information som begärs in från privata utförare ska ha koppling till upphandlingen och avtalet samt 
den verksamhet som uppdras; det ska inte ställas högre krav än vad som är rimligt. Information kan 
begäras in om exempelvis verksamhet, kvalitet, avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, 
miljöarbete, integration, jämställdhet och årsredovisning. Det bör noteras att begärda och inlämnade 
handlingar av utföraren är allmänna handlingar, som kan vara offentliga. 

Ovanstående avser även kommunala företag som på nyss nämnda sätt ska ge allmänheten insyn i 
verksamhet som de har överlämnat till privata utförare. 

Inkommen information ska tillhandahållas på kommunens hemsida i diariet och tillgängliggöras för 
allmänheten. 
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Informationsskyldighet 

Kommunens informationsskyldighet framgår av 6 kap 8a § KL som stadgar att när enskilda perso-
ner kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informa-
tionen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig. 

Nämnderna ansvarar för att informationsskyldigheten uppfylls via information på kommunens hem-
sida. Information ska finnas om den egna verksamheten och om privata utförares verksamheter som 
finns inom kommunen. 

Avtal 

Formkrav 

Karlshamns kommun ska upprätta och teckna skriftliga avtal med samtliga privata aktörer som utför 
kommunala angelägenheter åt Karlshamns kommun. Avtalen ska från kommunens sida underteck-
nas av behörig företrädare som framgår av reglementen och delegationsordningar. 

Avtalens innehåll 

Kraven som detta program berör ska göras gällande i samtliga avtal som tecknas med privata utfö-
rare. Förfrågningsunderlagen och upphandlingarna ska utformas med hänsyn till detta programs 
innehåll. 

Privata utförare och dess underleverantörer ska genom avtal förpliktigas att följa framtagna mål och 
riktlinjer, tillgodose allmänhetens insynsrätt och medverka vid kommunens uppföljning. Vidare ska 
privata utförare säkerställa att deras eventuella underleverantörer har samma åligganden gentemot 
kommunen som de själva har. 

Gamla avtal 

Kraven på insyn, uppföljning med mera som läggs fast i detta program, kan svårligen få genomslag 
på gällande avtalsrelationer, där villkoren redan är reglerade och avtalen löper på flera år. Kommu-
nen ska verka för att parterna i samförstånd vid lämpligt tillfälle under löpande avtalsperiod ska re-
digera befintliga avtal och anpassa dessa efter fastställda krav. 

Återrapportering 

Återrapportering 

Avtalen som tecknas med privata aktörer och som innebär att skötsel av en kommunal angelägenhet 
lämnas över, ska återrapporteras till kommunstyrelsen som informationsärende, årligen i november 
månad. 

Uppföljningsplan ska redovisas till kommunfullmäktige som informationsärende i november 
månad, under mandatperiodens första år. 

Uppföljningsbesluten ska redovisas till kommunstyrelsen som informationsärende i november 
månad varje år. 
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Implementering 

Efterlevnad 

Efterlevnaden säkras löpande genom intern kontroll som varje nämnd ansvarar för samt med kom-
munstyrelsens uppsiktsplikt och revisorernas granskning. 

I upphandlingsprocessen ska berörda delar inarbetas och beaktas. 
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut   
Antagen: KF § 4, 2017-02-13 
Reviderad: KF § xx, 202x-xx-xx 

FÖRFATTNINGSSAMLING
Program med mål och riktlinjer för 
privata utförare

Program med mål och riktlinjer för privata 
utförare 
1. Bakgrund 

Av 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725), KL, följer att fullmäktige för varje mandatperiod ska 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. I programmet ska anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn tillgodoses. Programmet gäller under mandatperioden och ska lämpligen antas i 
samband med att kommunprogrammet antas, dvs. under mandatperiodens första år. 

Syftet med programmet är att vara vägledande för hur arbetet med att ge privata utförare uppdrag att 
utföra kommunala angelägenheter ska genomföras och vad det ska innehålla. 

2. Definition av privat utförare 

Av 10 kap. 7 § KL följer att med privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ 
som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. Med en privat utförare avses inte ett hel- 
eller delägt kommunalt bolag och inte heller kommunala stiftelser och föreningar enligt 
definitionerna i 10 kap. 6 § KL. En privat utförare är således en helt privat aktör utan kommunalt 
ägande. Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande i enlighet 
med lagen om offentlig upphandling, (LOU), eller lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna, (LUF) efter att avtal tecknas med den privata utföraren.  

3. Mål och riktlinjer för privata utförare 

Programmet ska omfatta verksamhet inom samtliga områden där kommunen överlämnat utförandet 
till privata utförare. Det omfattar t.ex. verksamhet enligt LSS, kultur och fritid, gator och parker och 
kan avse delar av en verksamhet t.ex. städning i skolor eller en hel verksamhet. Programmet ska i 
tillämpliga delar även omfatta kommunal verksamhet i egen regi. 

4. Uppföljning och kontroll 

Av 10 kap. 8 § KL följer att när skötsel lämnas över till privata utförare ska kommunen kontrollera 
och följa upp verksamheten. Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sina 
verksamhetsområden. Avtalen som tecknas med privata utförare ska säkerställa att de privata 
utförarna biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten. Det innefattar t.ex. 
att lämna nödvändiga statistikuppgifter, rapportera in nödvändiga uppgifter till kommunen, 
nationella register eller till andra myndigheter.  

Varje nämnd ska, inom ett halvår från fullmäktiges antagande av detta program, anta en 
uppföljningsplan. Uppföljningsplanen är ett levande dokument som revideras vid behov. 
Uppföljningsplanen ska redovisas till fullmäktige i november under mandatperiodens första år.  

Uppföljningsplanen ska innehålla: 
 en sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar, 
 vad som ska följas upp, 
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 vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, verksamhetsuppföljning, 
avtalsuppföljning, individuppföljning), 

 vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna, 
 särskilda granskningsområden under året (ex. utifrån ett samlat resultat av tidigare 

uppföljningar), 
 tidsplan samt 
 former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet). 

 
5. Allmänhetens insyn 

Av 10 kap. 9 § KL följer att när skötsel lämnas över till privata utförare ska kommunen tillförsäkra 
sig att allmänheten ges insyn i den verksamhet som lämnas över. Vidare följer av 10 kap. 3 § 6 p. 
KL att kommunen ska se till att allmänheten ges rätt till insyn i den verksamhet som kommunala 
helägda bolag lämnar över genom avtal till privata utförare. 

Avtalen ska reglera att privata utförare ska lämna de uppgifter som kommunen begär. Privata 
utförares skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådana uppgifter vars utlämnande 
inte utgör företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter eller 
annan författning.  

Information som begärs från privata utförare ska kunna härledas till avtalet samt den verksamhet 
som uppdras, det får inte ställas högre krav än vad som är proportionerligt i förhållande till 
uppdraget. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om den privata utförarens organisation och eventuella 
underleverantörer, personalen och dess kompetens, utbildningsnivå, kapacitet, antalet anställda, 
personalkontinuitet och brukarundersökningar. 

Handlingar som inkommer till kommunen från privata utförare blir allmänna handlingar och 
offentliga under förutsättning att de inte omfattas av sekretess enligt någon bestämmelse 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

6. Implementering 

Varje nämnd ansvarar för att en löpande intern kontroll sker av verksamheten som lämnats över. 
Utöver detta har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt och revisorerna en möjlighet att granska 
verksamheten. I upphandlingsprocessen ska gällande styrdokument för upphandling och inköp alltid 
följas.  

7. Återrapportering 

Samtliga avtal som tecknas med privata aktörer och som innebär att skötsel av en kommunal 
angelägenhet lämnas över, ska årligen återrapporteras till kommunstyrelsen för kännedom. 
Återrapporteringen av ingångna avtal redovisas som informationsärenden, senast i november månad 
året efter att avtalet eller avtalen har ingåtts.  

Samtliga uppföljningsplaner som nämnderna upprättat ska redovisas till fullmäktige i november 
under mandatperiodens första år. 
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Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till budget för revisorerna 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Av kommunallagen 11 kap § 8 samt av § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning 
framgår att kommunfullmäktiges presidium ska bereda budget för revisorerna. 
 
För 2023 anslås till revisorernas förfogande 1 456 tkr. För åren 2024-2025 föreslås 
samma belopp anslås. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budget Revision 2023 och plan 2024-2025 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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kommun 2022-11-25 Dnr: 2022/3030 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-11-30 26 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Revisorernas budget 2023 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till budget för revisorerna 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Av kommunallagen 11 kap § 8 samt av § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning 
framgår att kommunfullmäktiges presidium ska bereda budget för revisorerna. 
 
För 2023 anslås till revisorernas förfogande 1 456 tkr. För åren 2024-2025 föreslås 
samma belopp anslås. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budget Revision 2023 och plan 2024-2025 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Budget 

2022

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Revision

Intäkter 175 175 175 175

Personalkostnader, lönenivå 2022 -654 -654 -654 -654

Övriga kostnader -963 -963 -963 -963

Uppräkning externa kostnader 1,5 % -14 -14 -14

Summa kostnader -1 617 -1 631 -1 631 -1 631

Nettokostnad -1 442 -1 456 -1 456 -1 456
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att då det kan konstateras att bolaget inte haft tillräckligt samråd med ägaren vad avser 
den övergripande ekonomin för kommun och koncern lämnas ägardirektiv till Karlshamn 
Energi AB att stoppa utbyggnaden av verksamhetslokaler 
 
att uppdra åt Karlshamn Energi AB att hålla en extra bolagsstämma 
 
att ägarombudet uppdras att på bolagsstämman yrka att stämman antar ägardirektivet. 
 
Jäv 
 
Görgen Lennarthsson (SD) meddelar jäv och deltar inte i ärendets handläggning.  
 
Sammanfattning 
 
I ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag görs det gällande att ”innan 
beslut som påverkar bolag inom koncernen eller ägaren ekonomiskt eller organisatoriskt 
ska samråd ske med Stadsvapnet när det gäller bolagen eller kommunstyrelsen när det 
gäller ägaren”.   
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att samråd, mellan ägaren och Karlshamn Energi AB 
(KEAB), gällande utbyggnad av verksamhetslokaler på Prinsgatan inte har skett utifrån 
ett koncernekonomiskt perspektiv. Ägaren lämnar med anledning av detta ett 
ägardirektiv till Karlshamn Energi AB om att stoppa utbyggnationen på Prinsgatan. 
Ägaren menar att byggnationen påverkar kommunens låneutrymme indirekt, 
kommunens ekonomiska ställning samt avkastningen från bolaget till ägaren. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse daterad 2022-11-21 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att det ska läggas till en att-sats med instruktion om att 
KEAB ska hålla en extra bolagsstämma samt instruktion till ägarombudet att på 
bolagsstämman yrka att stämman antar ägardirektivet. 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Tommy Larsson (V) yrkar avslag på liggande förslag.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget med ändringar i enlighet med Magnus 
Gärdebrings tilläggsyrkande.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att då det kan konstateras att bolaget inte haft tillräckligt samråd med ägaren vad avser 
den övergripande ekonomin för kommun och koncern lämnas ägardirektiv till 
Karlshamns Energi AB att stoppa utbyggnaden av verksamhetslokaler. 
 
Per-Ola Mattsson (S), Momma Merzi (S) och Charlott Lorentzen (MP) deltar inte i 
beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
I ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag görs det gällande att ”innan 
beslut som påverkar bolag inom koncernen eller ägaren ekonomiskt eller organisatoriskt 
ska samråd ske med Stadsvapnet när det gäller bolagen eller kommunstyrelsen när det 
gäller ägaren”.   
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att samråd, mellan ägaren och Karlshamn Energi AB 
(KEAB), gällande utbyggnad av verksamhetslokaler på Prinsgatan inte har skett utifrån 
ett koncernekonomiskt perspektiv. Ägaren lämnar med anledning av detta ett 
ägardirektiv till Karlshamn Energi AB om att stoppa utbyggnationen på Prinsgatan. 
Ägaren menar att byggnationen påverkar kommunens låneutrymme indirekt, 
kommunens ekonomiska ställning samt avkastningen från bolaget till ägaren. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse daterad 2022-11-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-21 Dnr: 2022/3457 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Ägardirektiv till Karlshamn Energi AB (KEAB) gällande utbyggnad av 
verksamhetslokaler på Prinsgatan 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att då det kan konstateras att bolaget inte haft tillräckligt samråd med ägaren vad avser 
den övergripande ekonomin för kommun och koncern lämnas ägardirektiv till 
Karlshamns Energi AB att stoppa utbyggnaden av verksamhetslokaler. 
 
Sammanfattning 
 
I ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag görs det gällande att ”innan 
beslut som påverkar bolag inom koncernen eller ägaren ekonomiskt eller organisatoriskt 
ska samråd ske med Stadsvapnet när det gäller bolagen eller kommunstyrelsen när det 
gäller ägaren”.   
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att samråd, mellan ägaren och Karlshamn Energi AB 
(KEAB), gällande utbyggnad av verksamhetslokaler på Prinsgatan inte har skett utifrån 
ett koncernekonomiskt perspektiv. Ägaren lämnar med anledning av detta ett 
ägardirektiv till Karlshamn Energi AB om att stoppa utbyggnationen på Prinsgatan. 
Ägaren menar att byggnationen påverkar kommunens låneutrymme indirekt, 
kommunens ekonomiska ställning samt avkastningen från bolaget till ägaren. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse daterad 2022-11-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Magnus Gärdebring Björn Tenland Nurhadi  Lars-Olof Larsson 
Moderaterna  Sverigedemokraterna  Kristdemokraterna
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ett ovillkorat aktieägartillskott om 20,0 mnkr görs under 2022 till Västblekinge Miljö 
AB 
 
att medel anvisas från finansen 
 
att aktieägartillskottet tillskjuts under förutsättning av Olofströms och Sölvesborgs 
kommuner fattar likalydande beslut utifrån ägarandel 
 
att utbetalning av aktieägartillskottet ska ske enligt förslaget 
 
att kommunfullmäktige delegerar beslutsrätt till kommunstyrelsen att vid behov justera 
när utbetalningar sker och vilka krav som ställs på likvidanvändningen. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB fattade i juni 2022 beslut om att upprätta kontrollbalansräkning. 
Detta då man hade anledning att misstänka att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. 
Bakgrunden till att bristen uppstått berodde dels på uppdatering av 
efterbehandlingskalkylen samt driftsstörningar i biogasprocessen.  
 
Kontrollbalansräkningen visade att bolagets egna kapital var helt förbrukat och uppgick 
till -27,3 mnkr den 2022-05-31. Efter justering för övervärden summerade eget kapital till 
negativt med 20,7 mnkr. För att återställa aktiekapitalet krävs att det egna kapitalet först 
återställs oräknat för övervärden och till detta ska läggas aktiekapitalet. Bristen per 
2022-05-31 är därför -30,3 mnkr. Bolaget har på möte den 2022-10-14 påtalat att bristen 
ökat med ytterligare 3,3 mnkr vid delårsbokslutet. 
 
Bolagsstämma genomfördes 2022-08-25 och där beslutades om en rådrumstid på åtta 
månader. En ny bolagsstämma ska genomföras senast 2023-04-24. Till dess ska en ny 
kontrollbalansräkning vara upprättad. Visar den att bristen har rättats till så händer inget 
medan bolaget annars försätts i likvidation. 
 
Under rådrumstiden genomför ägarna en fördjupad och systematisk genomgång av 
bolagets verksamhet med fokus på en korrekt värdering av bolagets åtagande kring 
deponin. En särskild utredare har upphandlats gemensamt av ägarna och vi kommer att 
be bolagsverket att tillsätta/godkänna denna. 
 
Utredningsdirektiven är övergripande följande: 
 

 Genomgång av bolagets affärsverksamhet och ekonomi under ett antal år. 
 Utreda och bringa klarhet i så många som möjligt av de osäkerhetsfaktorer som 

bolaget lyfter fram kring analys av kapitalbehov för sluttäckning och 
efterbehandling av deponi. 

o Omvärldsanalys 
o Finns alternativa sätt säkerställa nödvändigt kapitaltillskott från ägarna 

 Biogasaffären 
 Nya affärsmöjligheter, solcellsparker, industrigasproduktion mm 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 Genomgång av regelverk och anvisningar 
o Deponeringsförordningen och Vägledning vi d konstruktion av avfallstaxa 

m.fl. 
o Vem ska egentligen betala? Taxekollektiv och/eller ägarna 
o Vilka regler gäller egentligen för den aktuella deponin. 

 Genomgång av avtal och överenskommelser mellan ägarna. 
 
Bedömning 
 
Ägarna är överens om att kapital behöver tillskjutas bolaget och förväntar sig inte att 
utredningen ska visa på ett lägre belopp än vad som hittills framkommit. 
 
För att bolaget ska kunna undvika problem med kreditvärdighet är det önskvärt att 
aktieägartillskottet sker redan 2022. Bristen uppgår till ca 34 mnkr men en 
säkerhetsmarginal om 6 mnkr är rimligt att lägga till detta då årsprognosen är osäker.  
 
Totalt belopp som föreslås tillskjutas som ovillkorat aktieägartillskott till Västblekinge 
Miljö AB är därför 40 mnkr. Aktieägartillskottet fördelas efter ägarandel så att 
Karlshamns kommun erlägger 50 % medan Olofströms och Sölvesborgs kommuner 
erlägger 25 % vardera. 
 
För att ägarna ska känna sig trygga med hur aktieägartillskottet används i bolaget 
föreslås det ske enligt nedan för Karlshamns kommun: 
 

1. Utbetalning av aktieägartillskottet ska ske med 2,25 mnkr under 2022 för att 
avhjälpa likviditetsbristen i bolaget. 

2. Under 2023 betalas 1,4 mnkr som ytterligare likviditetsstöd. 
3. Under 2024 betalas 1,4 mnkr som ytterligare likviditetsstöd. 
4. Under 2025 betalas 1,4 mnkr som ytterligare likviditetsstöd. 
5. Under januari 2023 betalas 2,7 mnkr med krav på att kapitalet används för att 

lösa in lånenummer 131968 i Statshypotek som förfaller den 2023-01-30. 
6. Under februari 2024 betalas 1,2 mnkr med krav på att kapitalet används för att 

lösa in lånenummer 111746* i Kommuninvest som förfaller den 2024-02-26 samt 
inlösen av lån på 7,2 mnkr med krav på att kapitalet används för att lösa in 
lånenummer 111747*. 

7. Under maj 2025 betalas 2,3 mnkr med krav på att kapitalet används för att lösa 
in lånenummer 121893 i Kommuninvest som förfaller den 2025-05-12. 

8. Kvarvarande belopp om 0,1 mnkr betalas ut som likviditetsstöd under 2026. 
 
* Detta lån ligger endast med Karlshamn som borgensman.  
 
Medel anvisas från finansen. 
 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
 
Någon särskild påverkan ur barnrätts- och/eller jämställdhetsperspektiv har inte 
identifierats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-04 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ett ovillkorat aktieägartillskott om 20,0 mnkr görs under 2022 till Västblekinge Miljö 
AB 
 
att medel anvisas från finansen 
 
att aktieägartillskottet tillskjuts under förutsättning av Olofströms och Sölvesborgs 
kommuner fattar likalydande beslut utifrån ägarandel 
 
att utbetalning av aktieägartillskottet ska ske enligt förslaget 
 
att kommunfullmäktige delegerar beslutsrätt till kommunstyrelsen att vid behov justera 
när utbetalningar sker och vilka krav som ställs på likvidanvändningen. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB fattade i juni 2022 beslut om att upprätta kontrollbalansräkning. 
Detta då man hade anledning att misstänka att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. 
Bakgrunden till att bristen uppstått berodde dels på uppdatering av 
efterbehandlingskalkylen samt driftsstörningar i biogasprocessen.  
 
Kontrollbalansräkningen visade att bolagets egna kapital var helt förbrukat och uppgick 
till -27,3 mnkr den 2022-05-31. Efter justering för övervärden summerade eget kapital till 
negativt med 20,7 mnkr. För att återställa aktiekapitalet krävs att det egna kapitalet först 
återställs oräknat för övervärden och till detta ska läggas aktiekapitalet. Bristen per 
2022-05-31 är därför -30,3 mnkr. Bolaget har på möte den 2022-10-14 påtalat att bristen 
ökat med ytterligare 3,3 mnkr vid delårsbokslutet. 
 
Bolagsstämma genomfördes 2022-08-25 och där beslutades om en rådrumstid på åtta 
månader. En ny bolagsstämma ska genomföras senast 2023-04-24. Till dess ska en ny 
kontrollbalansräkning vara upprättad. Visar den att bristen har rättats till så händer inget 
medan bolaget annars försätts i likvidation. 
 
Under rådrumstiden genomför ägarna en fördjupad och systematisk genomgång av 
bolagets verksamhet med fokus på en korrekt värdering av bolagets åtagande kring 
deponin. En särskild utredare har upphandlats gemensamt av ägarna och vi kommer att 
be bolagsverket att tillsätta/godkänna denna. 
 
Utredningsdirektiven är övergripande följande: 
 

 Genomgång av bolagets affärsverksamhet och ekonomi under ett antal år. 
 Utreda och bringa klarhet i så många som möjligt av de osäkerhetsfaktorer som 

bolaget lyfter fram kring analys av kapitalbehov för sluttäckning och 
efterbehandling av deponi. 

o Omvärldsanalys 
o Finns alternativa sätt säkerställa nödvändigt kapitaltillskott från ägarna 

 Biogasaffären 
 Nya affärsmöjligheter, solcellsparker, industrigasproduktion mm 

117



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 Genomgång av regelverk och anvisningar 
o Deponeringsförordningen och Vägledning vi d konstruktion av avfallstaxa 

m.fl. 
o Vem ska egentligen betala? Taxekollektiv och/eller ägarna 
o Vilka regler gäller egentligen för den aktuella deponin. 

 Genomgång av avtal och överenskommelser mellan ägarna. 
 
Bedömning 
 
Ägarna är överens om att kapital behöver tillskjutas bolaget och förväntar sig inte att 
utredningen ska visa på ett lägre belopp än vad som hittills framkommit. 
 
För att bolaget ska kunna undvika problem med kreditvärdighet är det önskvärt att 
aktieägartillskottet sker redan 2022. Bristen uppgår till ca 34 mnkr men en 
säkerhetsmarginal om 6 mnkr är rimligt att lägga till detta då årsprognosen är osäker.  
 
Totalt belopp som föreslås tillskjutas som ovillkorat aktieägartillskott till Västblekinge 
Miljö AB är därför 40 mnkr. Aktieägartillskottet fördelas efter ägarandel så att 
Karlshamns kommun erlägger 50 % medan Olofströms och Sölvesborgs kommuner 
erlägger 25 % vardera. 
 
För att ägarna ska känna sig trygga med hur aktieägartillskottet används i bolaget 
föreslås det ske enligt nedan för Karlshamns kommun: 
 

1. Utbetalning av aktieägartillskottet ska ske med 2,25 mnkr under 2022 för att 
avhjälpa likviditetsbristen i bolaget. 

2. Under 2023 betalas 1,4 mnkr som ytterligare likviditetsstöd. 
3. Under 2024 betalas 1,4 mnkr som ytterligare likviditetsstöd. 
4. Under 2025 betalas 1,4 mnkr som ytterligare likviditetsstöd. 
5. Under januari 2023 betalas 2,7 mnkr med krav på att kapitalet används för att 

lösa in lånenummer 131968 i Statshypotek som förfaller den 2023-01-30. 
6. Under februari 2024 betalas 1,2 mnkr med krav på att kapitalet används för att 

lösa in lånenummer 111746* i Kommuninvest som förfaller den 2024-02-26 samt 
inlösen av lån på 7,2 mnkr med krav på att kapitalet används för att lösa in 
lånenummer 111747*. 

7. Under maj 2025 betalas 2,3 mnkr med krav på att kapitalet används för att lösa 
in lånenummer 121893 i Kommuninvest som förfaller den 2025-05-12. 

8. Kvarvarande belopp om 0,1 mnkr betalas ut som likviditetsstöd under 2026. 
 
* Detta lån ligger endast med Karlshamn som borgensman.  
 
Medel anvisas från finansen. 
 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
 
Någon särskild påverkan ur barnrätts- och/eller jämställdhetsperspektiv har inte 
identifierats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-04 
 

118



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2022-11-04 Dnr: 2022/3533 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Aktieägartillskott till Västblekinge Miljö AB 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ett ovillkorat aktieägartillskott om 20,0 mnkr görs under 2022 till Västblekinge Miljö 
AB 
 
att medel anvisas från finansen 
 
att aktieägartillskottet tillskjuts under förutsättning av Olofströms och Sölvesborgs 
kommuner fattar likalydande beslut utifrån ägarandel 
 
att utbetalning av aktieägartillskottet ska ske enligt förslaget. 
 
att kommunfullmäktige delegerar beslutsrätt till kommunstyrelsen att vid behov justera 
när utbetalningar sker och vilka krav som ställs på likvidanvändningen. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB fattade i juni 2022 beslut om att upprätta kontrollbalansräkning. 
Detta då man hade anledning att misstänka att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. 
Bakgrunden till att bristen uppstått berodde dels på uppdatering av 
efterbehandlingskalkylen samt driftsstörningar i biogasprocessen.  
 
Kontrollbalansräkningen visade att bolagets egna kapital var helt förbrukat och uppgick 
till -27,3 mnkr den 2022-05-31. Efter justering för övervärden summerade eget kapital till 
negativt med 20,7 mnkr. För att återställa aktiekapitalet krävs att det egna kapitalet först 
återställs oräknat för övervärden och till detta ska läggas aktiekapitalet. Bristen per 
2022-05-31 är därför -30,3 mnkr. Bolaget har på möte den 2022-10-14 påtalat att bristen 
ökat med ytterligare 3,3 mnkr vid delårsbokslutet. 
 
Bolagsstämma genomfördes 2022-08-25 och där beslutades om en rådrumstid på åtta 
månader. En ny bolagsstämma ska genomföras senast 2023-04-24. Till dess ska en ny 
kontrollbalansräkning vara upprättad. Visar den att bristen har rättats till så händer inget 
medan bolaget annars försätts i likvidation. 
 
Under rådrumstiden genomför ägarna en fördjupad och systematisk genomgång av 
bolagets verksamhet med fokus på en korrekt värdering av bolagets åtagande kring 
deponin. En särskild utredare har upphandlats gemensamt av ägarna och vi kommer att 
be bolagsverket att tillsätta/godkänna denna. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
 2022-11-04 Dnr: 2022/3533 

 

Utredningsdirektiven är övergripande följande: 
 

 Genomgång av bolagets affärsverksamhet och ekonomi under ett antal år. 
 Utreda och bringa klarhet i så många som möjligt av de osäkerhetsfaktorer som 

bolaget lyfter fram kring analys av kapitalbehov för sluttäckning och 
efterbehandling av deponi. 

o Omvärldsanalys 
o Finns alternativa sätt säkerställa nödvändigt kapitaltillskott från ägarna 

 Biogasaffären 
 Nya affärsmöjligheter, solcellsparker, industrigasproduktion mm 
 Genomgång av regelverk och anvisningar 

o Deponeringsförordningen och Vägledning vi d konstruktion av avfallstaxa 
m.fl. 

o Vem ska egentligen betala? Taxekollektiv och/eller ägarna 
o Vilka regler gäller egentligen för den aktuella deponin. 

 Genomgång av avtal och överenskommelser mellan ägarna. 
 
Bedömning 
 
Ägarna är överens om att kapital behöver tillskjutas bolaget och förväntar sig inte att 
utredningen ska visa på ett lägre belopp än vad som hittills framkommit. 
 
För att bolaget ska kunna undvika problem med kreditvärdighet är det önskvärt att 
aktieägartillskottet sker redan 2022. Bristen uppgår till ca 34 mnkr men en 
säkerhetsmarginal om 6 mnkr är rimligt att lägga till detta då årsprognosen är osäker.  
 
Totalt belopp som föreslås tillskjutas som ovillkorat aktieägartillskott till Västblekinge 
Miljö AB är därför 40 mnkr. Aktieägartillskottet fördelas efter ägarandel så att 
Karlshamns kommun erlägger 50 % medan Olofströms och Sölvesborgs kommuner 
erlägger 25 % vardera. 
 
För att ägarna ska känna sig trygga med hur aktieägartillskottet används i bolaget 
föreslås det ske enligt nedan för Karlshamns kommun: 
 

1. Utbetalning av aktieägartillskottet ska ske med 2,25 mnkr under 2022 för att 
avhjälpa likviditetsbristen i bolaget. 

2. Under 2023 betalas 1,4 mnkr som ytterligare likviditetsstöd. 
3. Under 2024 betalas 1,4 mnkr som ytterligare likviditetsstöd. 
4. Under 2025 betalas 1,4 mnkr som ytterligare likviditetsstöd. 
5. Under januari 2023 betalas 2,7 mnkr med krav på att kapitalet används för att 

lösa in lånenummer 131968 i Statshypotek som förfaller den 2023-01-30. 
6. Under februari 2024 betalas 1,2 mnkr med krav på att kapitalet används för att 

lösa in lånenummer 111746* i Kommuninvest som förfaller den 2024-02-26 samt 
inlösen av lån på 7,2 mnkr med krav på att kapitalet används för att lösa in 
lånenummer 111747*. 

7. Under maj 2025 betalas 2,3 mnkr med krav på att kapitalet används för att lösa 
in lånenummer 121893 i Kommuninvest som förfaller den 2025-05-12. 

8. Kvarvarande belopp om 0,1 mnkr betalas ut som likviditetsstöd under 2026. 
 
* Detta lån ligger endast med Karlshamn som borgensman.  
 
Medel anvisas från finansen. 
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Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
 
Någon särskild påverkan ur barnrätts- och/eller jämställdhetsperspektiv har inte 
identifierats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta  
 
att löpande tillskjuta aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn AB för att successivt 
lösa upp skulder till kreditinstitut 
 
att ekonomichefen tillsammans med kommundirektör får mandat att ta upp nya lån för 
kommunen motsvarande de lån som succesivt förfaller inom Stadsvapnet i Karlshamn 
AB enligt nedan tabell.  
 
att tillskjuta 11,1 mkr i aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn AB under 2022 
 
att tillskjuta aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn AB för att lösa in utnyttjat 
belopp på koncernkontokrediten med 51 mnkr.   
 
Sammanfattning 
 
Från och med 2019 är det inte längre skattemässigt tillåtet att dra av de räntekostnader 
Stadsvapnet i Karlshamn AB i samma omfattning som vid tidigare lagstiftning. Detta 
utifrån att Stadsvapnet inte har några externa verksamhetsintäkter, avskrivningar eller 
positiva räntor att kvitta emot. Bakgrunden till detta är den nya lagstiftning kring 
begränsad avdragsrätt till 30 % av ett skattemässigt EBITDA, som trädde i kraft under 
2019. Det här innebär att det utgår bolagsskatt på den del av ränteunderskottet som inte 
tillåts dras av.  
 
Utifrån det nya regelverket är det mer fördelaktigt för kommunkoncernen om kommunen 
bär skuldportföljen som finns i Stadsvapnet i Karlshamn AB. Kommunen föreslås därför 
att ta över Stadsvapnet i Karlshamn AB:s skulder. Räntekostnaden för skulderna 
kommer därmed att förflyttas från moderbolaget till kommunen, men blir oförändrat på 
kommunkoncernnivå. (I ett långsiktigt perspektiv bör bolagen kunna lämna avkastning 
på insatt kapital till ägaren och därmed finns finansiering för räntekostnaderna i 
kommunen.) Ett övertagande av skuldportföljen kan regleras löpande med 
aktieägartillskott i takt med att lånen förfaller för Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
Checkräkningskrediten bör inlösas omgående.  
 
Då kommunen lämnar aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn AB påverkas inte 
resultatet i kommunen negativt, eftersom aktieägartillskottet inte används för att möta en 
förlust (såsom nedskrivningen i Emigranten). Det egna kapitalet i Stadsvapnet ökar med 
motsvarande aktieägartillskottet och innebär att kommunens värde på aktierna ökar. 
Soliditeten för Stadsvapnet i Karlshamn AB stärks också. Värdeökningen ryms också 
inom den faktiska värdeökning som skett successivt under flera år i det 
fastighetsbestånd som Karlshamnsbostäder AB äger.    
 
Bakgrund 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har en skuldportfölj enligt nedan tabell:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

  
 
Vid koncernbildningen upptogs lån motsvarande 239 mnkr. Låneportföljen har därefter 
ökat successivt till 285,8 mnkr under en > 10 årsperiod. De stora större ökningarna av 
låneportföljningen uppstod 2013 och 2014, då Stadsvapnet i Karlshamn AB lånade 
medel för att lämna aktieägartillskott till Karlshamnsfastigheter AB och Karlshamns 
Hamn AB.   
 
Utöver den skuldportfölj som Stadsvapnet har till kreditinstitut finns det en intern skuld till 
Karlshamns Energi AB på 11,1 mnkr. Anledningen till det är att Stadsvapnet har lämnat 
värdeöverföringar motsvarande 54 mnkr till Karlshamns Energi AB avseende 
bredbandsutbyggnaden, varav det likvidmässigt återstår 11,1 mnkr att reglera. Med 
hänsyn till det nya regelverket är det alltså inte fördelaktigt att fortsätta att låna upp 
ytterligare medel för att kunna reglera denna skuld. 
 
Stadsvapnets planerade att amortera den sista delen av skulden till Karlshamns Energi 
AB i bokslut 2022, men kommer sannolikt inte att kunna genomföra detta med hänsyn 
till de underskott som finns i bolagskoncernen. Det saknas alltså ekonomiska 
möjligheter i koncernen att likvidmässigt reglera skulden mot Karlshamns Energi AB 
utan att ta upp ett nytt lån hos kreditinstitut. (Värdeöverföringen är genomförd men inte 
reglerad likvidmässigt.)   
 
Utöver låneportfölj och intern skuld till Karlshamns Energi AB är också 
checkräkningskrediten mycket ansträngd. Stadsvapnet i Karlshamn AB har en internlimit 
i förhållande till övriga bolag och kommunal verksamhet, som uppgår till 58,3 mnkr. 
Även denna skuld bör regleras med ett aktieägartillskott från kommunen, då den 
omfattas av samma regelverk med ränteavdragsbegränsningar. Konsekvensen av att 
flytta skulden från Stadsvapnet till kommunen är endast att checkräkningslimiten flyttas. 
(Viss checkräkningskredit behöver finnas i Stadsvapnet för att kunna möta 
eftersläpningar i likvidmässig reglering av värdeöverföringar.)  
 
Kommunens likviditet påverkar hur föreslagna aktieägartillskott till Stadsvapnet i 
Karlshamns AB (för skulderna mot kreditinstitut, internskulden mot Karlshamns Energi 
AB samt checkräkningen) finansieras. Sannolikt kommer kommunen behöva uppta lån 
till delar hos kreditinstitut. Skulderna flyttas alltså mellan moderbolag och kommun, vilket 
inte påverkar totala låneskulden för kommunkoncernen.   
 
I samband med att lån förfaller inom Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslås 
ekonomichefen att få mandat att låna upp motsvarande lån för kommunen.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på följande ändring i att-sats 3: att det sätts punkt efter 2022 
och att resterande del av att-satsen stryks.  
 
Sofie Ekenberg (C) yrkar på följande ändring i att-sats 1: att det sätts punkt efter 
kreditinstitut och att resterande del av att-satsen stryks.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att aktieägartillskottet sätts till 51 mnkr.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med desamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommuninvest 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2022-09-2011-02 Dnr: 2022/2786 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Inlösen av lån för Stadsvapnet i Karlshamn AB genom aktieägartillskott 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta  
 
att löpande tillskjuta aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn AB för att successivt 
lösa upp skulder till kreditinstitut i takt med att skulderna förfaller. 
 
att ekonomichefen tillsammans med kommundirektör får mandat att ta upp nya lån för 
kommunen motsvarande de lån som succesivt förfaller inom Stadsvapnet i Karlshamn 
AB enligt nedan tabell.  
 
att tillskjuta 11,1 mkr i aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn AB under 2022 för 
att reglera återstående skuld till Karlshamns Energi AB avseende 
bredbandsutbyggnaden på landsbygden.  
 
att tillskjuta aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn AB för att lösa in utnyttjat 
belopp på koncernkontokrediten med x mnkr.   
 
Sammanfattning 
 
Från och med 2019 är det inte längre skattemässigt tillåtet att dra av de räntekostnader 
Stadsvapnet i Karlshamn AB i samma omfattning som vid tidigare lagstiftning. Detta 
utifrån att Stadsvapnet inte har några externa verksamhetsintäkter, avskrivningar eller 
positiva räntor att kvitta emot. Bakgrunden till detta är den nya lagstiftning kring 
begränsad avdragsrätt till 30 % av ett skattemässigt EBITDA, som trädde i kraft under 
2019. Det här innebär att det utgår bolagsskatt på den del av ränteunderskottet som inte 
tillåts dras av.  
 
Utifrån det nya regelverket är det mer fördelaktigt för kommunkoncernen om kommunen 
bär skuldportföljen som finns i Stadsvapnet i Karlshamn AB. Kommunen föreslås därför 
att ta över Stadsvapnet i Karlshamn AB:s skulder. Räntekostnaden för skulderna 
kommer därmed att förflyttas från moderbolaget till kommunen, men blir oförändrat på 
kommunkoncernnivå. (I ett långsiktigt perspektiv bör bolagen kunna lämna avkastning 
på insatt kapital till ägaren och därmed finns finansiering för räntekostnaderna i 
kommunen.) Ett övertagande av skuldportföljen kan regleras löpande med 
aktieägartillskott i takt med att lånen förfaller för Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
Checkräkningskrediten bör inlösas omgående.  
 
Då kommunen lämnar aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn AB påverkas inte 
resultatet i kommunen negativt, eftersom aktieägartillskottet inte används för att möta en 
förlust (såsom nedskrivningen i Emigranten). Det egna kapitalet i Stadsvapnet ökar med 
motsvarande aktieägartillskottet och innebär att kommunens värde på aktierna ökar. 
Soliditeten för Stadsvapnet i Karlshamn AB stärks också. Värdeökningen ryms också 
inom den faktiska värdeökning som skett successivt under flera år i det 
fastighetsbestånd som Karlshamnsbostäder AB äger.    
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Bakgrund 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har en skuldportfölj enligt nedan tabell:  
 

  
 
Vid koncernbildningen upptogs lån motsvarande 239 mnkr. Låneportföljen har därefter 
ökat successivt till 285,8 mnkr under en > 10 årsperiod. De stora större ökningarna av 
låneportföljningen uppstod 2013 och 2014, då Stadsvapnet i Karlshamn AB lånade 
medel för att lämna aktieägartillskott till Karlshamnsfastigheter AB och Karlshamns 
Hamn AB.   
 
Utöver den skuldportfölj som Stadsvapnet har till kreditinstitut finns det en intern skuld till 
Karlshamns Energi AB på 11,1 mnkr. Anledningen till det är att Stadsvapnet har lämnat 
värdeöverföringar motsvarande 54 mnkr till Karlshamns Energi AB avseende 
bredbandsutbyggnaden, varav det likvidmässigt återstår 11,1 mnkr att reglera. Med 
hänsyn till det nya regelverket är det alltså inte fördelaktigt att fortsätta att låna upp 
ytterligare medel för att kunna reglera denna skuld. 
 
Stadsvapnets planerade att amortera den sista delen av skulden till Karlshamns Energi 
AB i bokslut 2022, men kommer sannolikt inte att kunna genomföra detta med hänsyn 
till de underskott som finns i bolagskoncernen. Det saknas alltså ekonomiska 
möjligheter i koncernen att likvidmässigt reglera skulden mot Karlshamns Energi AB 
utan att ta upp ett nytt lån hos kreditinstitut. (Värdeöverföringen är genomförd men inte 
reglerad likvidmässigt.)   
 
Utöver låneportfölj och intern skuld till Karlshamns Energi AB är också 
checkräkningskrediten mycket ansträngd. Stadsvapnet i Karlshamn AB har en internlimit 
i förhållande till övriga bolag och kommunal verksamhet, som uppgår till 58,3 mnkr. 
Även denna skuld bör regleras med ett aktieägartillskott från kommunen, då den 
omfattas av samma regelverk med ränteavdragsbegränsningar. Konsekvensen av att 
flytta skulden från Stadsvapnet till kommunen är endast att checkräkningslimiten flyttas. 
(Viss checkräkningskredit behöver finnas i Stadsvapnet för att kunna möta 
eftersläpningar i likvidmässig reglering av värdeöverföringar.)  
 
Kommunens likviditet påverkar hur föreslagna aktieägartillskott till Stadsvapnet i 
Karlshamns AB (för skulderna mot kreditinstitut, internskulden mot Karlshamns Energi 
AB samt checkräkningen) finansieras. Sannolikt kommer kommunen behöva uppta lån 
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till delar hos kreditinstitut. Skulderna flyttas alltså mellan moderbolag och kommun, vilket 
inte påverkar totala låneskulden för kommunkoncernen.   
 
I samband med att lån förfaller inom Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslås 
ekonomichefen att få mandat att låna upp motsvarande lån för kommunen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommuninvest 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny taxa för felparkeringsavgifter med följande tillägg: 
 
att avgiften höjs till maxbeloppet 1 300 kronor för parkering på plats reserverad för 
rörelsehindrade. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-09-29, § 104, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta ny taxa för felparkeringsavgifter. 
 
Felparkeringsavgifter är ett viktigt verktyg för att säkerställa efterlevnaden av 
parkeringsregleringar. Nivåerna för felparkeringsavgifter ska sättas så att de har en 
preventiv inverkan på felparkering. Felparkeringsavgifterna genomgick senast en 
justering 2007. Förordningen om felparkeringsavgift (1976:1128) ger sedan 2016 
kommuner rätt att fastställa felparkeringsavgiftens belopp till lägst 75 kronor och högst  
1 300 kronor. Den högsta nivån var tidigare 1 000 kr. 
 
Nu gällande nivåer för felparkeringsavgifter behöver enligt gatu- och trafikenheten 
bedömning justeras för att öka incitamenten till att parkera korrekt. 
 
Ett förslag till ny taxa har tagits fram. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06 
Förslag till ny taxa för felparkeringsavgifter 
Gällande taxa för felparkeringsavgifter 
Protokollsutdrag TFN § 104/2022 Ny taxa för felparkeringsavgifter 
 
Yrkanden 
 
Lars-Olof Larsson (KD) yrkar på att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avgiften höjs till maxbeloppet 1 300 kronor för parkering på plats reserverad 
för rörelsehindrade.  
 
Magnus Sandgren (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till Lars-Olofs Larssons 
yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Lars-Olofs Larssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Teknik- och fritidsnämnden 
Gatu- och trafikhandläggare Alessandro Orefice 
Enhetschef Johan Eriksson 
Författningssamlingen 
 
 

130



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny taxa för felparkeringsavgifter. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-09-29, § 104, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta ny taxa för felparkeringsavgifter. 
 
Felparkeringsavgifter är ett viktigt verktyg för att säkerställa efterlevnaden av 
parkeringsregleringar. Nivåerna för felparkeringsavgifter ska sättas så att de har en 
preventiv inverkan på felparkering. Felparkeringsavgifterna genomgick senast en 
justering 2007. Förordningen om felparkeringsavgift (1976:1128) ger sedan 2016 
kommuner rätt att fastställa felparkeringsavgiftens belopp till lägst 75 kronor och högst  
1 300 kronor. Den högsta nivån var tidigare 1 000 kr. 
 
Nu gällande nivåer för felparkeringsavgifter behöver enligt gatu- och trafikenheten 
bedömning justeras för att öka incitamenten till att parkera korrekt. 
 
Ett förslag till ny taxa har tagits fram. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06 
Förslag till ny taxa för felparkeringsavgifter 
Gällande taxa för felparkeringsavgifter 
Protokollsutdrag TFN § 104/2022 Ny taxa för felparkeringsavgifter 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Gatu- och trafikhandläggare Alessandro Orefice 
Enhetschef Johan Eriksson 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-10-06 Dnr: 2022/2982 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-22 323 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 312 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Ny taxa för felparkeringsavgifter 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny taxa för felparkeringsavgifter. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-09-29, § 104, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta ny taxa för felparkeringsavgifter. 
 
Felparkeringsavgifter är ett viktigt verktyg för att säkerställa efterlevnaden av 
parkeringsregleringar. Nivåerna för felparkeringsavgifter ska sättas så att de har en 
preventiv inverkan på felparkering. Felparkeringsavgifterna genomgick senast en 
justering 2007. Förordningen om felparkeringsavgift (1976:1128) ger sedan 2016 
kommuner rätt att fastställa felparkeringsavgiftens belopp till lägst 75 kronor och högst  
1 300 kronor. Den högsta nivån var tidigare 1 000 kr. 
 
Nu gällande nivåer för felparkeringsavgifter behöver enligt gatu- och trafikenheten 
bedömning justeras för att öka incitamenten till att parkera korrekt. 
 
Ett förslag till ny taxa har tagits fram. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06 
Förslag till ny taxa för felparkeringsavgifter 
Gällande taxa för felparkeringsavgifter 
Protokollsutdrag TFN § 104/2022 Ny taxa för felparkeringsavgifter 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Gatu- och trafikhandläggare Alessandro Orefice 
Enhetschef Johan Eriksson 
Författningssamlingen 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
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Kommunsekreterare
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunstyrelseförvaltningen 

Gäller från: 2023-01-01 
Antagen: KF § X, 2022-XX-XX 
Reviderad:  

FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för felparkeringsavgifter

 
Taxa för felparkeringsavgifter 
Felparkeringsavgifterna ska med stöd av förordning om felparkeringsavgifter (1976:1128) inom 
Karlshamns kommun vara följande: 

 

Beskrivning Belopp i kronor 

Fara/hinder 900 

På gång- och cykelbana 900 

På eller inom ett avstånd av 10 meter före 
övergångsställe eller cykelöverfart 

900 

I kollektivkörfält 900 

På busshållplats 900 

På plats reserverad för rörelsehindrade 1100 

I ett cykelfält 900 

På eller inom ett avstånd av 10 meter före en 
korsande cykelbana eller gångbana 

900 

Järnvägskorsning 900 

Skymmer märken/trafiksignal 900 

På terräng inom tättbebyggt område 900 

Mot färdriktningen, ej i vägens längdriktning, ej 
så långt möjligt från körbanans kant 

900 

I vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter 
från korsande körbana 

900 

I vägport eller tunnel 900 

På eller i närheten av backkrön eller kurva 900 

Längs en heldragen linje 900 

I ett spärrområde 900 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Taxa för felparkeringsavgifter 

2 

I en cirkulationsplats 900 

På en ändamålsplats (exempelvis lastplats, på- 
och avstigningsplats, vinkel m.m.) 

900 

På plats reserverad för viss fordonsslag, samt ett 
tungt fordon över 3,5 ton 

900 

I strid med lokal trafikföreskrift om stannaförbud 900 

Hindrar tillträde till andra fordon eller så att de 
inte kan föras från platsen 

700 

Utanför markering 700 

Inom ett avstånd av 30 meter från en 
plankorsning 

700 

Framför in- och utfart 700 

På huvudled 700 

Bredvid annat fordon 700 

På en mötesplats 700 

I strid med lokal trafikföreskrift om 
parkeringsförbud 

700 

På gågata, eller i gångfartsområde 700 

Vid parkering längre tid än tillåten vid P-24 tim 
eller villkor vid P-skiva 

700 

Icke erlagd avgift 500 

Villkor vid avgift 500 

Villkor vid P-skiva 500 

På andra sorters parkeringsförbud (exempelvis 
Servicedagar, parkerat längre än tillåten tid, 
zoner eller platser med parkeringsförbud, m.m.) 

700 

 

På andra sorters stoppförbud (exempelvis zoner 
eller platser med stannaförbud, m.m.) 

900 
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: 2008-01-01                                                                                                                                                   
Antagen: KF § 9, 1977-02-07 

Justerad: KF: 1985-11-18, 1987-11-16, 1993-09-06, 2003-05-05, 2007-11-05.  

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för felparkeringsavgifter 

 

Taxa för felparkeringsavgifter 
 

Felparkeringsavgifterna skall med stöd av förordning om felparkeringsavgifter (SFS 1976:1128)  
inom Karlshamns kommun vara följande: 

 

Ej erlagd avgift    300 kr 

På handikapplats utan särskilt tillstånd 1 000 kr 

På eller inom ett avstånd av 10 m före ett 
övergångsställe 

                                                                                         
700 kr 

I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 
10 m från korsande körbanas närmaste 
ytterkant 

                                                                                                           

    700 kr 

Övriga felparkeringsavgifter     500 kr 

______ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2022-09-29 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:15-16:15, ajournering 14:45-15:05 

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Katrin Johansson 1:e vice ordf (S) 
Ulf Ohlsson 2:e vice ordf (M) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Ida Lindgren Ledamot (M) 
Thomas Qvarnström Ledamot (MP) 
Lennart Ung Ledamot (KD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Siri Näslund Ledamot (S) §§ 94-98 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Bo Sandgren (S) 
Magnus Dagmyr (S) §§ 99-112 

 Henrik Häggblad (C) 
Siri Näslund (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Tor Billing (SD), Bo Eloff (SD) och Britt Kilsäter (M) §§ 99-112 

Övriga Daniel Wäppling 
Ulrika Nordén Johansson 
Johan Eriksson 
Thomas Nilsson 
Malin Weinholtz 
Maria Sköldqvist 
Herman Persson 

Kommundirektör/förvaltningschef 
Avdelningschef 
Enhetschef 
Fritidschef 
Enhetschef §§ 94-98 
Enhetschef §§ 94-98 
Nämndsekreterare 

Paragrafer §§ 94-112  

Utses att justera Ida Lindgren (M) 

Justeringsdatum  2022-10-04 

   
Sekreterare Herman Persson  
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Mats Dahlbom (C)  
   
Justerande Digitalt signerad 

Ida Lindgren (M) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2022-09-29 

Sida 2(3) 

 

 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 

Beslutsdatum: 2022-09-29 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-10-04 

Tillkännages t.o.m.: 2022-10-25 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2022-09-29 

Sida 3(3) 

 

§ 104 Revidering av taxa för felparkeringsavgifter 2022/1966 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta ny taxa för felparkeringsavgifter 
 
Sammanfattning 
 
Felparkeringsavgifter är ett viktigt verktyg för att säkerställa efterlevnaden av 
parkeringsregleringar. Nivåerna för felparkeringsavgifter ska sättas så att de har en 
preventiv inverkan på felparkering. Felparkeringsavgifterna genomgick senast en 
justering 2007. Förordningen om felparkeringsavgift (1976:1128) ger sedan 2016 
kommuner rätt att fastställa felparkeringsavgiftens belopp till lägst 75 kronor och högst 1 
300 kronor. Den högsta nivån var tidigare 1 000 kr. 
 
Nu gällande nivåer för felparkeringsavgifter behöver enligt gatu- och trafikenheten 
bedömning justeras för att öka incitamenten till att parkera korrekt. 
 
Ett förslag till ny taxa har tagits fram 
 
Beslutsunderlag 
 
Alessandro Orefices tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Förslag till ny taxa för felparkeringsavgifter  
Nu gällande taxa för felparkeringsavgifter 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatu- och trafikhandläggare Alessandro Orefice 
Enhetschef Johan Eriksson 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen tillförs 350 tkr till insatser för att öka kommunens uthållighet i kris 
och krig 2022 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter för generella 
statsbidrag höjs med motsvarande belopp 
 
Sammanfattning 
Migrationsverket har i slutet av augusti betatalat ut tillfälligt stöd till kommunerna med 
anledning av kriget i Ukraina och beloppet för Karlshamn uppgår till 1 212 tkr. SKR:s 
bedömning är att bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag och intäktsförs med 
en jämn fördelning från och med juni 2022 till och med december 2023. 
 
Kommunstyrelsen har behov av att använda medel om 350 tkr till insatser för att öka 
kommunens uthållighet i kris och krig 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fördelningslista tillfälligt kommunstöd med anledning av kriget i Ukraina 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Fastighet Johan Eriksson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-23 Dnr: 2021/2503 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 298 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Statsbidrag tilläggsanslag med anledning av kriget i Ukraina 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen tillförs 350 tkr till insatser för att öka kommunens uthållighet i kris 
och krig 2022 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter för generella 
statsbidrag höjs med motsvarande belopp 
 
Sammanfattning 
Migrationsverket har i slutet av augusti betatalat ut tillfälligt stöd till kommunerna med 
anledning av kriget i Ukraina och beloppet för Karlshamn uppgår till 1 212 tkr. SKR:s 
bedömning är att bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag och intäktsförs med 
en jämn fördelning från och med juni 2022 till och med december 2023. 
 
Kommunstyrelsen har behov av att använda medel om 350 tkr till insatser för att öka 
kommunens uthållighet i kris och krig 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fördelningslista tillfälligt kommunstöd med anledning av kriget i Ukraina 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Fastighet Johan Eriksson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
 
 
 
 
Daniel Wäppling  Åsa Nygren 
Kommundirektör  Ekonomichef
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Bilaga till regeringens beslut den 
22 juni 2022 II:11 [Ju2022/02207 
(delvis)] 
 

 
  

     

 

 

  
 

Bilaga 5 Tillfälligt stöd till kommuner 

Av tabellen framgår fördelningen i tusental kronor av anslagspost 
0801009 001 Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i 
Ukraina.  

ALE 1 646 
ALINGSÅS 2 198 
ALVESTA 623 
ANEBY 359 
ARBOGA 654 
ARJEPLOG 204 
ARVIDSJAUR 403 
ARVIKA 1 991 
ASKERSUND 678 
AVESTA 723 
BENGTSFORS 343 
BERG 481 
BJURHOLM 106 
BJUV 776 
BODEN 1 255 
BOLLEBYGD 664 
BOLLNÄS 1 065 
BORGHOLM 1 287 
BORLÄNGE 1 931 
BORÅS 4 346 
BOTKYRKA 4 510 
BOXHOLM 383 
BROMÖLLA 1 046 
BRÄCKE 445 
BURLÖV 821 
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2 (8)

 

BÅSTAD 1 057 
DALS-ED 358 
DANDERYD 2 705 
DEGERFORS 403 
DOROTEA 128 
EDA 402 
EKERÖ 1 801 
EKSJÖ 658 
EMMABODA 552 
ENKÖPING 1 914 
ESKILSTUNA 3 940 
ESLÖV 1 632 
ESSUNGA 442 
FAGERSTA 452 
FALKENBERG 1 910 
FALKÖPING 1 199 
FALUN 3 176 
FILIPSTAD 142 
FINSPÅNG 851 
FLEN 524 
FORSHAGA 501 
FÄRGELANDA 255 
GAGNEF 733 
GISLAVED 1 515 
GNESTA 750 
GNOSJÖ 566 
GOTLAND 3 389 
GRUMS 267 
GRÄSTORP 410 
GULLSPÅNG 534 
GÄLLIVARE 1 253 
GÄVLE 3 847 
GÖTEBORG 22 418 
GÖTENE 441 
HABO 790 
HAGFORS 594 
HALLSBERG 694 
HALLSTAHAMMAR 649 
HALMSTAD 3 759 
HAMMARÖ 854 
HANINGE 5 534 
HAPARANDA 378 
HEBY 722 
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3 (8)

 

HEDEMORA 512 
HELSINGBORG 6 139 
HERRLJUNGA 436 
HJO 491 
HOFORS 398 
HUDDINGE 6 510 
HUDIKSVALL 1 656 
HULTSFRED 636 
HYLTE 362 
HÅBO 1 210 
HÄLLEFORS 136 
HÄRJEDALEN 693 
HÄRNÖSAND 1 167 
HÄRRYDA 2 523 
HÄSSLEHOLM 2 608 
HÖGANÄS 1 804 
HÖGSBY 394 
HÖRBY 796 
HÖÖR 1 015 
JOKKMOKK 302 
JÄRFÄLLA 3 871 
JÖNKÖPING 6 525 
KALIX 719 
KALMAR 3 452 
KARLSBORG 393 
KARLSHAMN 1 212 
KARLSKOGA 1 215 
KARLSKRONA 3 133 
KARLSTAD 3 893 
KATRINEHOLM 1 266 
KIL 460 
KINDA 648 
KIRUNA 1 355 
KLIPPAN 791 
KNIVSTA 1 021 
KRAMFORS 1 024 
KRISTIANSTAD 4 162 
KRISTINEHAMN 768 
KROKOM 927 
KUMLA 1 101 
KUNGSBACKA 6 104 
KUNGSÖR 334 
KUNGÄLV 2 497 
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4 (8)

 

KÄVLINGE 2 015 
KÖPING 1 176 
LAHOLM 1 248 
LANDSKRONA 2 121 
LAXÅ 237 
LEKEBERG 625 
LEKSAND 1 168 
LERUM 2 655 
LESSEBO 166 
LIDINGÖ 2 959 
LIDKÖPING 1 772 
LILLA EDET 696 
LINDESBERG 861 
LINKÖPING 7 168 
LJUNGBY 1 182 
LJUSDAL 976 
LJUSNARSBERG 234 
LOMMA 1 654 
LUDVIKA 1 047 
LULEÅ 3 263 
LUND 6 377 
LYCKSELE 663 
LYSEKIL 2 436 
MALMÖ 12 542 
MALUNG-SÄLEN 657 
MALÅ 416 
MARIESTAD 1 197 
MARK 1 762 
MARKARYD 343 
MELLERUD 318 
MJÖLBY 1 404 
MORA 1 366 
MOTALA 2 191 
MULLSJÖ 488 
MUNKEDAL 398 
MUNKFORS 279 
MÖLNDAL 3 396 
MÖNSTERÅS 585 
MÖRBYLÅNGA 1 066 
NACKA 6 722 
NORA 517 
NORBERG 162 
NORDANSTIG 442 
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5 (8)

 

NORDMALING 361 
NORRKÖPING 6 063 
NORRTÄLJE 2 841 
NORSJÖ 181 
NYBRO 1 091 
NYKVARN 1 107 
NYKÖPING 2 584 
NYNÄSHAMN 1 711 
NÄSSJÖ 1 319 
OCKELBO 596 
OLOFSTRÖM 641 
ORSA 322 
ORUST 749 
OSBY 615 
OSKARSHAMN 1 468 
OVANÅKER 565 
OXELÖSUND 552 
PAJALA 383 
PARTILLE 1 824 
PERSTORP 242 
PITEÅ 1 996 
RAGUNDA 380 
ROBERTSFORS 383 
RONNEBY 802 
RÄTTVIK 649 
SALA 730 
SALEM 928 
SANDVIKEN 1 606 
SIGTUNA 2 318 
SIMRISHAMN 1 179 
SJÖBO 1 038 
SKARA 1 004 
SKELLEFTEÅ 2 933 
SKINNSKATTEBERG 153 
SKURUP 1 039 
SKÖVDE 2 465 
SMEDJEBACKEN 424 
SOLLEFTEÅ 1 019 
SOLLENTUNA 3 892 
SOLNA 4 422 
SORSELE 157 
SOTENÄS 885 
STAFFANSTORP 1 557 
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6 (8)

 

STENUNGSUND 2 450 
STOCKHOLM 46 708 
STORFORS 127 
STORUMAN 385 
STRÄNGNÄS 2 145 
STRÖMSTAD 456 
STRÖMSUND 722 
SUNDBYBERG 2 621 
SUNDSVALL 1 760 
SUNNE 871 
SURAHAMMAR 402 
SVALÖV 1 402 
SVEDALA 1 371 
SVENLJUNGA 528 
SÄFFLE 441 
SÄTER 577 
SÄVSJÖ 489 
SÖDERHAMN 917 
SÖDERKÖPING 747 
SÖDERTÄLJE 4 708 
SÖLVESBORG 1 545 
TANUM 584 
TIBRO 407 
TIDAHOLM 638 
TIERP 915 
TIMRÅ 711 
TINGSRYD 586 
TJÖRN 720 
TOMELILLA 704 
TORSBY 489 
TORSÅS 475 
TRANEMO 667 
TRANÅS 803 
TRELLEBORG 2 634 
TROLLHÄTTAN 1 432 
TROSA 1 055 
TYRESÖ 3 177 
TÄBY 4 870 
TÖREBODA 293 
UDDEVALLA 2 383 
ULRICEHAMN 1 180 
UMEÅ 6 186 
UPPLANDS-BRO 1 697 
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7 (8)

 

UPPLANDS-VÄSBY 2 807 
UPPSALA 10 038 
UPPVIDINGE 279 
VADSTENA 768 
VAGGERYD 821 
VALDEMARSVIK 661 
VALLENTUNA 2 404 
VANSBRO 313 
VARA 1 016 
VARBERG 3 810 
VAXHOLM 771 
VELLINGE 2 931 
VETLANDA 1 384 
VILHELMINA 374 
VIMMERBY 810 
VINDELN 358 
VINGÅKER 232 
VÅRGÅRDA 874 
VÄNERSBORG 822 
VÄNNÄS 429 
VÄRMDÖ 3 443 
VÄRNAMO 1 694 
VÄSTERVIK 1 771 
VÄSTERÅS 6 237 
VÄXJÖ 4 108 
YDRE 240 
YSTAD 1 793 
ÅMÅL 707 
ÅNGE 1 149 
ÅRE 514 
ÅRJÄNG 539 
ÅSELE 128 
ÅSTORP 648 
ÅTVIDABERG 601 
ÄLMHULT 737 
ÄLVDALEN 420 
ÄLVKARLEBY 415 
ÄLVSBYN 379 
ÄNGELHOLM 2 114 
ÖCKERÖ 1 020 
ÖDESHÖG 339 
ÖREBRO 6 437 
ÖRKELLJUNGA 553 
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8 (8)

 

ÖRNSKÖLDSVIK 2 446 
ÖSTERSUND 2 786 
ÖSTERÅKER 3 602 
ÖSTHAMMAR 1 286 
ÖSTRA GÖINGE 644 
ÖVERKALIX 237 
ÖVERTORNEÅ 319 
SUMMA 500 000 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningstaxa för år 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB ska enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 20 oktober 2022 förslag till 
renhållningstaxa för år 2023 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2023 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 
 Karlshamn 
Kommunalt avfall 8,5 % 
Slam 5,25 % 
 
Taxa för år 2023 påverkas av generella kostnadsökningar, ökad bemanning på 
återvinningscentraler samt arbete med införandet av det kommunala ansvar för 
fastighetsnära insamling av förpackningar som träder i kraft år 2024. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår att Karlshamns kommun beslutar att ny renhållningstaxa 
för år 2023 enligt ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Förslag renhållningstaxa 2023 Karlshamn, med ändringar markerade 
Renhållningstaxa, reviderat förslag 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2022-10-20 förstasida 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2022-10-20 §90 justerad 
Skrivelse Karlshamn renhållningstaxa 2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningstaxa för år 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB ska enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 20 oktober 2022 förslag till 
renhållningstaxa för år 2023 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2023 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 
 Karlshamn 
Kommunalt avfall 8,5 % 
Slam 5,25 % 
 
Taxa för år 2023 påverkas av generella kostnadsökningar, ökad bemanning på 
återvinningscentraler samt arbete med införandet av det kommunala ansvar för 
fastighetsnära insamling av förpackningar som träder i kraft år 2024. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår att Karlshamns kommun beslutar att ny renhållningstaxa 
för år 2023 enligt ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Förslag renhållningstaxa 2023 Karlshamn, med ändringar markerade 
Renhållningstaxa, reviderat förslag 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2022-10-20 förstasida 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2022-10-20 §90 justerad 
Skrivelse Karlshamn enhållningstaxa 2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-01 Dnr: 2022/3242 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-22 324 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 313 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Renhållningstaxa 2023 Västblekinge Miljö AB 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta renhållningstaxa för år 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB ska enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 20 oktober 2022 förslag till 
renhållningstaxa för år 2023 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2023 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 
 Karlshamn 
Kommunalt avfall 8,5 % 
Slam 5,25 % 

 
Taxa för år 2023 påverkas av generella kostnadsökningar, ökad bemanning på 
återvinningscentraler samt arbete med införandet av det kommunala ansvar för 
fastighetsnära insamling av förpackningar som träder i kraft år 2024. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår att Karlshamns kommun beslutar att ny renhållningstaxa 
för år 2023 enligt ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Förslag renhållningstaxa 2023 Karlshamn, med ändringar markerade 
Renhållningstaxa, reviderat förslag 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2022-10-20 förstasida 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2022-10-20 §90 justerad 
Skrivelse Karlshamn enhållningstaxa 2023 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-01 Dnr: 2022/3242 

 

Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: 2022-01-01  

Antagen: KF § 181, 2021-12-13 

Reviderad:  

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Renhållningstaxa 

 

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2023 

 

Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av avfall under 

kommunalt ansvar. Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen samt i 

kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt Västblekinge Miljö AB att 

svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf. 

I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift erläggas enligt 

överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund. Dessutom skall 

behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas.  

Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess entreprenör. 

Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt. 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Avgifter enligt renhållningstaxan faktureras av Västblekinge Miljö AB i efterskott med förfallodag den 

siste i faktureringsmånaden.  

Abonnenter och kunder till VMAB kan välja att bli fakturerade varje månad, varannan månad, kvartal, 

halvår eller helår. Privatpersoner som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje kvartal. Företag 

som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje halvår. 

Avgiften för tömning av enskilda avlopp faktureras tillsammans med avgiften för kärl- och säckavfall. 

Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från Västblekinge Miljö 

AB. 

Fastighetsinnehavare är avgiftsskyldig för avgifter enligt denna taxa.  Avgiftsskyldigheten kan efter 

överenskommelse mellan Renhållaren och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller 

hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare.  Renhållaren kan häva denna överlåtelse om 

nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden och meddelar då fastighetsinnehavaren att denne i 

fortsättningen ansvarar för avgifterna enligt denna taxa. 

Sker inte betalning i rätt tid debiteras ränta (referensräntan + 8%) enligt räntelagen (1975:635).  

Abonnenter och kunder som ej betalt sin faktura i rätt tid erhåller en betalningspåminnelse, kostnader för 

betalningspåminnelse tillkommer. 

Uteblir betalning även efter påminnelsen lämnas ärendet vidare till av Västblekinge Miljö AB anvisat 

inkassobolag. Inkassohanteringen innebär att lagstadgade inkassokostnader tillkommer enligt lag 

(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.  

Hämtningsintervall och storlek på behållare bestäms utifrån avfallslämnarens behov och vad som framgår 

av de kommunala renhållningsföreskrifterna.  Hämtningsintervall för slam framgår av de kommunala 

renhållningsföreskrifterna. Längre hämtningsintervall beslutas av Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Om sopbehållaren - vid ordinarie hämtningstillfälle - inte har använts sedan föregående hämtningstillfälle 

och hämtning inte behövs, har ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts rent taxemässigt. Samma sak gäller 

om sopbehållaren inte varit tillgänglig. 

Utebliven hämtning ska anmälas till Renhållaren inom fem arbetsdagar från det att hämtning uteblivit för 

att Renhållaren ska kunna avhjälpa felet inom skälig tid. 

Fastighetsägaren ombesörjer all rengöring av soprum eller annan uppställningsplats för sopbehållare. 

Rengöring av sopkärlen görs av fastighetsägaren. 

Behållare får icke fyllas så att dess lock icke kan tillslutas väl eller så att hämtning och bortforsling 

försvåras. 

Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla transportvägen till behållarens uppställningsplats i 

framkomligt skick. 

Gångvägstillägg räknas från sophämtningsfordonets normala uppställningsplats till behållarens 

uppställningsplats. 
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Västblekinge Miljö AB tillhandahåller kärl och behållare för avfallshanteringen. Fast installation, tex 

markbehållare, byggnader, bekostas av fastighetsägaren. 

Om inte annat överenskommits skall kärlet placeras vid hämtplatsen på hämtningsdagen senast klockan 

06:00. 

I övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna. 
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Taxa 2022 inkl 
moms 

Taxa 2023 inkl 
moms 

Villa och 
fritid    

fast 
avgift 

Rörlig 
avgift 

fast 
avgift 

Rörlig 
avgift 

Abonneman
g kärl 

Interval
l Information         

Minimiljö 140 l kärl matavfall 10   
1 

255,0
0 kr 

925,00 
kr 

1 
360,0

0 kr 

1 
005,00 

kr 
Sommar 140 l kärl restavfall 10   

Minimiljö 140 l kärl matavfall 10   
1 

255,0
0 kr 

1 
215,00 

kr 

1 
360,0

0 kr 

1 
320,00 

kr 
Sommar 240 l kärl restavfall 10   

Minimiljö 140 l kärl matavfall 10   
1 

255,0
0 kr 

1 
525,00 

kr 

1 
360,0

0 kr 

1 
655,00 

kr 
Sommar 370 l kärl restavfall 10   

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26   
2 

015,0
0 kr 

2 
010,00 

kr 

2 
185,0

0 kr 

2 
180,00 

kr 
Helår 140 l kärl restavfall 26   

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26   
2 

015,0
0 kr 

2 
335,00 

kr 

2 
185,0

0 kr 

2 
535,00 

kr 
Helår 240 l kärl restavfall 26   

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26   
2 

015,0
0 kr 

2 
630,00 

kr 

2 
185,0

0 kr 

2 
855,00 

kr 
Helår 370 l kärl restavfall 26   

        

Maximiljö 
Max 2 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 10   

1 
255,0

0 kr 

756,00 
kr 

1 
360,0

0 kr 

820,00 
kr 

Sommar 
Max 1 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 5   

Tilläggstjäns
t 

190 l kärl restavfall 
tillhörande 
Maximiljöabonnemang 

10 

  

  
760,00 

kr 
  

825,00 
kr Maximiljö 

sommar 

Maximiljö 
Max 2 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 26 

  

2 
015,0

0 kr 

1 
405,00 

kr 

2 
185,0

0 kr 

1 
525,00 

kr 
Helår 

Max 1 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 13 

Tilläggstjäns
t 

190 l kärl restavfall 
tillhörande 
Maximiljöabonnemang 

26 

  

  
1 

550,00 
kr 

  
1 

680,00 
kr 

Maximiljö 
helår 
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I samtliga abonnemang ovan ingår 7 l matavfallspåsar, en biokorg och 
en sorteringsguide 

    

    

En- och tvåfamiljsbostäder ingående i gemensamhetslösningar eller 
har delat kärl betalar fast avgift enligt ovan 

    

    

        

Dispens 
140 l kärl restavfall 13 

Egen 
kompostering 
matavfall 

2 
015,0

0 kr 

90,00 
kr 

2 
185,0

0 kr 

90,00 
kr 

Helår 

Dispens 
140 l kärl restavfall 5 

Egen 
kompostering 
matavfall 

1 
255,0

0 kr 

145,00 
kr 

1 
360,0

0 kr 

145,00 
kr 

Sommar 

        

Osorterat 
avfall 140 l kärl  10   

1 
255,0

0 kr 

1 
850,00 

kr 

1 
360,0

0 kr 

2 
005,00 

kr 

Sommar 190 l kärl 10   

1 
255,0

0 kr 

2 
925,00 

kr 

1 
360,0

0 kr 

3 
175,00 

kr 

  240 l kärl 10   

1 
255,0

0 kr 

2 
925,00 

kr 

1 
360,0

0 kr 

3 
175,00 

kr 

  370 l kärl 10   

1 
255,0

0 kr 

4 
330,00 

kr 

1 
360,0

0 kr 

4 
700,00 

kr 

Osorterat 
avfall 140 l kärl  26   

2 
015,0

0 kr 

3 
560,00 

kr 

2 
185,0

0 kr 

3 
865,00 

kr 

Helår 190 l kärl 26   

2 
015,0

0 kr 

5 
580,00 

kr 

2 
185,0

0 kr 

6 
055,00 

kr 

  240 l kärl 26   

2 
015,0

0 kr 

5 
580,00 

kr 

2 
185,0

0 kr 

6 
055,00 

kr 

  370 l kärl 26   

2 
015,0

0 kr 

8 
055,00 

kr 

2 
185,0

0 kr 

8 
740,00 

kr 

Gemensam 
Enhetstaxa oavsett 
period för boende     

1 
255,0

0 kr 
285,00 

kr 

1 
255,0

0 kr 
310,00 

kr 

Ö-taxa               

                

Miljöavg 
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Avser fastighet som är 
befriad från sophämtning 

genom dispens eller annan 
orsak 

1 
255,0

0 kr 

1 
360,0

0 kr 

        

Latrin 
45 l latrinkärl 10 

Kärl placeras vid 
tomtgräns 

0,00 
kr 

4 
960,00 

kr 
  

5 
380,00 

kr 
sommar 

Latrin 
45 l latrinkärl 26 

Kärl placeras vid 
tomtgräns 

0,00 
kr 

11 
845,00 

kr 
  

12 
850,00 

kr 
helår 
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Flerbostad 
och övriga 
verksamheter           

Abonnemang kärl Intervall Information         

Matavfall 140 l kärl 10 

Erbjuds                                           
endast                                                   

i                                                 
kombination                                           

med                                               
restavfall 

  

1 
065,00 

kr   

1 
155,00 

kr 

  Markbehållare 1m³ 10   

5 
050,00 

kr   

5 
480,00 

kr 

Sommar 
Markbehållare 1-1,5  
m³ 10   

7 
570,00 

kr   

8 
215,00 

kr 

Matavfall 140 l kärl 26   

2 
945,00 

kr   

3 
195,00 

kr 

  Markbehållare 1m³ 26   

11 
470,00 

kr   

12 
445,00 

kr 

Helår 
Markbehållare 1-1,5  
m³ 26   

17 
190,00 

kr   

18 
650,00 

kr 

  140 l kärl 52   

5 
580,00 

kr   

6 
055,00 

kr 

  Markbehållare 1m³ 52   

22 
915,00 

kr   

24 
865,00 

kr 

  
Markbehållare 1-1,5  
m³ 52   

33 
710,00 

kr   

36 
575,00 

kr 

  140 l kärl 104   

12 
265,00 

kr   

13 
305,00 

kr 

  Markbehållare 1m³ 104   

50 
430,00 

kr   

54 
715,00 

kr 

  
Markbehållare 1-1,5  
m³ 104   

75 
635,00 

kr   

82 
065,00 

kr 

I samtliga abonnemang ovan ingår leverans av 7 l matavfallspåsar, 
biokorg och sorteringsguide     

    
Matavfall storkök         
Helår 

140 l kärl 26 

I detta 
abonnemang 

ingår                     

5 
035,00 

kr   

5 
465,00 

kr 
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140 l kärl 52 

45 liter säckar 
och en 

säckställning   

10 
070,00 

kr   

10 
925,00 

kr 

140 l kärl 104   

20 
130,00 

kr   

21 
840,00 

kr 

Matavfall 
hygienkärl     
Helår 140 l kärl 26 

I detta 
abonnemang 

ingår                   
45 liter 

säckar, en 
säckställning 
och kärlbyte 

vid ord. 
tömning 

  

6 
825,00 

kr   

7 
405,00 

kr 

140 l kärl 52   

13 
630,00 

kr   

14 
790,00 

kr 

140 l kärl 104   

27 
260,00 

kr   

29 
575,00 

kr 

I samtliga abonnemang ovan ingår 45 l säckar som levereras på 
ordinarie tömningsdag 

    

    
Restavfall                
Sommar 

140 l kärl 10 
Erbjuds 
endast i 

kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost 

575,00 
kr 

450,00 
kr 

575,00 
kr 

490,00 
kr 

240 l kärl 10 
695,00 

kr 
485,00 

kr 
695,00 

kr 
525,00 

kr 

370 l kärl 10 
805,00 

kr 
565,00 

kr 
805,00 

kr 
615,00 

kr 

660 l kärl 10 

1 
155,00 

kr 
650,00 

kr 

1 
155,00 

kr 
705,00 

kr 

Markbehållare 1 m³ 10 
Erbjuds 
endast i 

kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost 

5 
770,00 

kr 

7 
410,00 

kr 

5 
770,00 

kr 

8 
040,00 

kr 

Markbehållare 3 m³ 10 

8 
075,00 

kr 

8 
970,00 

kr 

8 
075,00 

kr 

9 
730,00 

kr 

Markbehållare 5 m³ 10 

9 
230,00 

kr 

10 
905,00 

kr 

9 
230,00 

kr 

11 
830,00 

kr 

Container 5 m3 10 
Erbjuds 
endast i 

kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost 

8 
075,00 

kr 

9 
740,00 

kr 

8 
075,00 

kr 

10 
570,00 

kr 

Container 8 m3 10 

11 
535,00 

kr 

13 
250,00 

kr 

11 
535,00 

kr 

14 
375,00 

kr 

Container 10 m³ 10 

13 
845,00 

kr 

16 
355,00 

kr 

13 
845,00 

kr 

17 
745,00 

kr 

Restavfall 140 l kärl 13 

Erbjuds 
endast i 

730,00 
kr 

765,00 
kr 

730,00 
kr 

830,00 
kr 
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Helår 240 l kärl 13 

kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost 

930,00 
kr 

795,00 
kr 

930,00 
kr 

865,00 
kr 

  370 l kärl 13 

1 
230,00 

kr 
835,00 

kr 

1 
230,00 

kr 
905,00 

kr 

  660 l kärl 13 

1 
885,00 

kr 
940,00 

kr 

1 
885,00 

kr 

1 
020,00 

kr 

  Markbehållare 1000 13 

6 
920,00 

kr 

8 
390,00 

kr 

6 
920,00 

kr 

9 
105,00 

kr 

  Markbehållare 3000 13 

9 
230,00 

kr 

10 
615,00 

kr 

9 
230,00 

kr 

11 
515,00 

kr 

  Markbehållare 5000 13 

11 
535,00 

kr 

12 
835,00 

kr 

11 
535,00 

kr 

13 
925,00 

kr 

  Container 5 m3 13 

9 
805,00 

kr 

11 
545,00 

kr 

9 
805,00 

kr 

12 
525,00 

kr 

  Container 8 m3 13 

13 
845,00 

kr 

16 
700,00 

kr 

13 
845,00 

kr 

18 
120,00 

kr 

  Container 10 m³ 13 

17 
305,00 

kr 

19 
910,00 

kr 

17 
305,00 

kr 

21 
600,00 

kr 

Restavfall 140 l kärl 26 

Erbjuds 
endast i 

kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost 

1 
455,00 

kr 

1 
060,00 

kr 

1 
455,00 

kr 

1 
150,00 

kr 

Helår 240 l kärl 26 

1 
860,00 

kr 

1 
110,00 

kr 

1 
860,00 

kr 

1 
205,00 

kr 

  370 l kärl 26 

2 
470,00 

kr 

1 
185,00 

kr 

2 
470,00 

kr 

1 
285,00 

kr 

  660 l kärl 26 

3 
775,00 

kr 

1 
390,00 

kr 

3 
775,00 

kr 

1 
510,00 

kr 

  Markbehållare 1000 26 

13 
845,00 

kr 

16 
318,00 

kr 

13 
845,00 

kr 

17 
705,00 

kr 

  Markbehållare 3000 26 

18 
460,00 

kr 

20 
765,00 

kr 

18 
460,00 

kr 

22 
530,00 

kr 

  Markbehållare 5000 26 

23 
070,00 

kr 

25 
210,00 

kr 

23 
070,00 

kr 

27 
355,00 

kr 

  Container 5 m3 26 

19 
610,00 

kr 

22 
635,00 

kr 

19 
610,00 

kr 

24 
560,00 

kr 

  Container 8 m3 26 

27 
685,00 

kr 

32 
920,00 

kr 

27 
685,00 

kr 

37 
720,00 

kr 
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  Container 10 m³ 26 

34 
610,00 

kr 

39 
350,00 

kr 

34 
610,00 

kr 

42 
695,00 

kr 

Restavfall 140 l kärl 52 

Erbjuds 
endast i 

kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost 

2 
920,00 

kr 

1 
635,00 

kr 

2 
920,00 

kr 

1 
775,00 

kr 

Helår 240 l kärl 52 

3 
725,00 

kr 

1 
735,00 

kr 

3 
725,00 

kr 

1 
885,00 

kr 

  370 l kärl 52 

4 
930,00 

kr 

1 
920,00 

kr 

4 
930,00 

kr 

2 
085,00 

kr 

  660 l kärl 52 

7 
545,00 

kr 

2 
330,00 

kr 

7 
545,00 

kr 

2 
530,00 

kr 

  Markbehållare 1000 52 

27 
685,00 

kr 

32 
180,00 

kr 

27 
685,00 

kr 

34 
915,00 

kr 

  Markbehållare 3000 52 

36 
915,00 

kr 

41 
055,00 

kr 

36 
915,00 

kr 

44 
544,00 

kr 

  Markbehållare 5000 52 

46 
145,00 

kr 

49 
950,00 

kr 

46 
145,00 

kr 

54 
915,00 

kr 

  Container 5 m3 52 

39 
220,00 

kr 

44 
790,00 

kr 

39 
220,00 

kr 

48 
595,00 

kr 

  Container 8 m3 52 

55 
375,00 

kr 

65 
385,00 

kr 

55 
375,00 

kr 

70 
945,00 

kr 

  Container 10 m³ 52 

69 
215,00 

kr 

78 
215,00 

kr 

69 
215,00 

kr 

84 
865,00 

kr 

Restavfall 140 l kärl 104 

Erbjuds 
endast i 

kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost 

5 
835,00 

kr 

4 
180,00 

kr 

5 
835,00 

kr 

4 
535,00 

kr 

Helår 240 l kärl 104 

7 
440,00 

kr 

4 
575,00 

kr 

7 
440,00 

kr 

4 
965,00 

kr 

  370 l kärl 104 

9 
860,00 

kr 

5 
185,00 

kr 

9 
860,00 

kr 

5 
625,00 

kr 

  660 l kärl 104 

15 
090,00 

kr 

6 
625,00 

kr 

15 
090,00 

kr 

7 
190,00 

kr 

  Markbehållare 1000 104 

55 
375,00 

kr 

76 
305,00 

kr 

55 
375,00 

kr 

82 
790,00 

kr 

  Markbehållare 3000 104 

73 
830,00 

kr 

97 
715,00 

kr 

73 
830,00 

kr 

106 
020,00 

kr 

  Markbehållare 5000 104 

92 
290,00 

kr 

119 
120,00 

kr 

92 
290,00 

kr 

129 
245,00 

kr 
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  Container 5 m3 104 

78 
445,00 

kr 

106 
385,00 

kr 

78 
445,00 

kr 

115 
430,00 

kr 

  Container 8 m3 104 

110 
745,00 

kr 

154 
920,00 

kr 

110 
745,00 

kr 

168 
090,00 

kr 

  Container 10 m³ 104 

138 
430,00 

kr 

185 
920,00 

kr 

138 
430,00 

kr 

201 
725,00 

kr 

        
Komprimator 

Restavfall 
Komprimator 8m3  6 

Abonnemang 
omfattar 
endast 

tömning av 
kunds egna 
komprimator 

51 
910,00 

kr 

58 
000,00 

kr 

51 
910,00 

kr 

62 
930,00 

kr 

Komprimator 8m3  13 

57 
680,00 

kr 

66 
360,00 

kr 

57 
680,00 

kr 

72 
000,00 

kr 

Komprimator 10m3  26 

66 
910,00 

kr 

75 
380,00 

kr 

66 
910,00 

kr 

81 
785,00 

kr 

        

Osorterat 140 l kärl 10 

Osorterat 
avfall 

575,00 
kr 

2 
770,00 

kr 
575,00 

kr 

3 
005,00 

kr 

Sommar 240 l kärl 10 
695,00 

kr 

3 
490,00 

kr 
695,00 

kr 

3 
785,00 

kr 

  370 l kärl 10 
805,00 

kr 

4 
770,00 

kr 
805,00 

kr 

5 
175,00 

kr 

  660 l kärl 10 

1 
155,00 

kr 

7 
680,00 

kr 

1 
155,00 

kr 

8 
335,00 

kr 

  Markbehållare 1000 10 

5 
770,00 

kr 

15 
920,00 

kr 

5 
770,00 

kr 

17 
275,00 

kr 

  Markbehållare 3000 10 

8 
075,00 

kr 

19 
795,00 

kr 

8 
075,00 

kr 

21 
480,00 

kr 

  Markbehållare 5000 10 

9 
230,00 

kr 

24 
845,00 

kr 

9 
230,00 

kr 

26 
955,00 

kr 

  Container 5 m3 10 

8 
075,00 

kr 

22 
900,00 

kr 

8 
075,00 

kr 

24 
845,00 

kr 

  Container 8 m3 10 

11 
535,00 

kr 

25 
630,00 

kr 

11 
535,00 

kr 

27 
810,00 

kr 

  Container 10 m³ 10 

13 
845,00 

kr 

27 
980,00 

kr 

13 
845,00 

kr 

30 
360,00 

kr 
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Osorterat 140 l kärl 26 

Osorterat 
avfall 

1 
455,00 

kr 

4 
195,00 

kr 

1 
455,00 

kr 

4 
550,00 

kr 

Helår 240 l kärl 26 

1 
860,00 

kr 

4 
540,00 

kr 

1 
860,00 

kr 

4 
925,00 

kr 

  370 l kärl 26 

2 
470,00 

kr 

6 
040,00 

kr 

2 
470,00 

kr 

6 
555,00 

kr 

  660 l kärl 26 

3 
775,00 

kr 

9 
435,00 

kr 

3 
775,00 

kr 

10 
235,00 

kr 

  Markbehållare 1000 26 

13 
845,00 

kr 

36 
405,00 

kr 

13 
845,00 

kr 

39 
500,00 

kr 

  Markbehållare 3000 26 

18 
460,00 

kr 

49 
685,00 

kr 

18 
460,00 

kr 

53 
910,00 

kr 

  Markbehållare 5000 26 

23 
070,00 

kr 

57 
850,00 

kr 

23 
070,00 

kr 

62 
765,00 

kr 

  Container 5 m3 26 

19 
610,00 

kr 

53 
635,00 

kr 

19 
610,00 

kr 

58 
195,00 

kr 

  Container 8 m3 26 

27 
690,00 

kr 

60 
895,00 

kr 

27 
690,00 

kr 

66 
070,00 

kr 

  Container 10 m³ 26 

34 
610,00 

kr 

66 
760,00 

kr 

34 
610,00 

kr 

72 
435,00 

kr 

Osorterat 140 l kärl 52 

Osorterat 
avfall 

2 
920,00 

kr 

7 
150,00 

kr 

2 
920,00 

kr 

7 
760,00 

kr 

Helår 190 l kärl 52 

3 
725,00 

kr 

7 
890,00 

kr 

3 
725,00 

kr 

8 
560,00 

kr 

  240 l kärl 52 

3 
725,00 

kr 

7 
890,00 

kr 

3 
725,00 

kr 

8 
560,00 

kr 

  370 l kärl 52 

4 
930,00 

kr 

10 
565,00 

kr 

4 
930,00 

kr 

11 
465,00 

kr 

  660 l kärl 52 

7 
545,00 

kr 

13 
328,00 

kr 

7 
545,00 

kr 

14 
460,00 

kr 

  Markbehållare 1000 52 

27 
685,00 

kr 

63 
690,00 

kr 

27 
685,00 

kr 

69 
105,00 

kr 

  Markbehållare 3000 52 

36 
915,00 

kr 

86 
975,00 

kr 

36 
915,00 

kr 

94 
370,00 

kr 

  Markbehållare 5000 52 

46 
145,00 

kr 

100 
985,00 

kr 

46 
145,00 

kr 

109 
570,00 

kr 

165



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för renhållning 

 

 13 

  Container 5 m3 52 

39 
220,00 

kr 

93 
960,00 

kr 

39 
220,00 

kr 

101 
945,00 

kr 

  Container 8 m3 52 

55 
375,00 

kr 

105 
685,00 

kr 

55 
375,00 

kr 

114 
670,00 

kr 

  Container 10 m³ 52 

69 
215,00 

kr 

115 
075,00 

kr 

69 
215,00 

kr 

124 
855,00 

kr 

Osorterat 140 l kärl 104 

Osorterat 
avfall 

5 
835,00 

kr 

16 
310,00 

kr 

5 
835,00 

kr 

17 
695,00 

kr 

Helår 240 l kärl 104 

7 
440,00 

kr 

18 
115,00 

kr 

7 
440,00 

kr 

19 
655,00 

kr 

  370 l kärl 104 

9 
860,00 

kr 

24 
215,00 

kr 

9 
860,00 

kr 

26 
275,00 

kr 

  660 l kärl 104 

15 
090,00 

kr 

37 
715,00 

kr 

15 
090,00 

kr 

40 
920,00 

kr 

  Markbehållare 1000 104 

55 
375,00 

kr 

145 
640,00 

kr 

55 
375,00 

kr 

158 
020,00 

kr 

  Markbehållare 3000 104 

73 
830,00 

kr 

198 
740,00 

kr 

73 
830,00 

kr 

215 
635,00 

kr 

  Markbehållare 5000 104 

92 
290,00 

kr 

231 
375,00 

kr 

92 
290,00 

kr 

251 
040,00 

kr 

  Container 5 m3 104 

78 
445,00 

kr 

214 
565,00 

kr 

78 
445,00 

kr 

232 
805,00 

kr 

  Container 8 m3 104 

110 
745,00 

kr 

243 
580,00 

kr 

110 
745,00 

kr 

264 
285,00 

kr 

  Container 10 m³ 104 

138 
430,00 

kr 

267 
000,00 

kr 

138 
430,00 

kr 

289 
695,00 

kr 

           

        

Tilläggstjänster       
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Avgift för 5 extra hämtningar 
under vecka 25-34       

Abonnemang Kärl Intervall Information         

Matavfall 140 l kärl 5     
705,00 

kr   
765,00 

kr 

  140 l kärl 5     
930,00 

kr   

1 
010,00 

kr 

Restavfall 140 l kärl 5     
705,00 

kr   
765,00 

kr 

  190 l kärl 5     
855,00 

kr   
930,00 

kr 

  240 l kärl 5     

1 
015,00 

kr   

1 
100,00 

kr 

  370 l kärl 5     

1 
160,00 

kr   

1 
260,00 

kr 

  660 l kärl 5     

1 
315,00 

kr   

1 
425,00 

kr 

  

Minimiljö - 140 l 
matavfall med 140 l 
restavfall 5     

855,00 
kr   

930,00 
kr 

  

Minimiljö - 140 l 
matavfall med 240 l 
restavfall 5     

855,00 
kr   

930,00 
kr 

  

Minimiljö - 140 l 
matavfall med 370 l 
restavfall 5     

855,00 
kr   

930,00 
kr 

  Max 2 5     
855,00 

kr   
930,00 

kr 

Osorterat 140 l kärl 5     

1 
400,00 

kr   

1 
520,00 

kr 

  190 l kärl 5     

1 
480,00 

kr   

1 
605,00 

kr 

  240 l kärl 5     

2 
020,00 

kr   

2 
190,00 

kr 

  370 l kärl 5     

2 
325,00 

kr   

2 
525,00 

kr 

  660 l kärl 5     

2 
640,00 

kr   

2 
865,00 

kr 
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Extra tömning behållare       

Tilläggstjänst Behållare Intervall Information         

Container 

Container 5-10m3 
inom 1 dag st Avser endast 

hushållsavfall 

  

4 
040,00 

kr   

4 
385,00 

kr 

Container 5-10m3 
inom 3 dag st   

3 
725,00 

kr   

4 
040,00 

kr 

Markbehållare 

Markbehållare 1-5 
m3 inom 1 dag st     

3 
737,00 

kr   

4 
055,00 

kr 

Markbehållare 1-5 
m3 inom 3 dagar st     

3 
425,00 

kr   

3 
715,00 

kr 

Komprimator 

Komprimator inom 1 
dag st     

12 
660,00 

kr   

13 
735,00 

kr 

Komprimator inom 3 
dagar st     

12 
260,00 

kr   

13 
300,00 

kr 

Kärl 

140-240 l kärl inom 1 
dag st     

455,00 
kr   

495,00 
kr 

370-660 l kärl inom 1 
dag st     

565,00 
kr   

615,00 
kr 

140-240 l kärl inom 3 
dag st     

145,00 
kr   

155,00 
kr 

370-660 l kärl inom 3 
dag st     

250,00 
kr   

270,00 
kr 

Latrin 
Extra hämtning 45 l 
latrinkärl inom 3 
dagar 

st 
  

  
555,00 

kr 
  

270,00 
kr 

  

        

Gångväg        

Tilläggstjänst Behållare Intervall Information         
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Alla behållare 
Antal metrar per 
hämtningstillfälle m 

första två (2) 
meterna är 
kostnadsfria   0,92 kr   1,00 kr 

  Olåst dörr/grind st     4,61 kr   5,00 kr 

  Låst dörr/grind st     9,12 kr   9,90 kr 

  Trappsteg st     4,61 kr   5,00 kr 

        

Tilläggstjänster 
Hämtning säck på 
ordinarie tur st     

100,00 
kr   

110,00 
kr 

                

  Framkörningsavgift st     
320,00 

kr   
345,00 

kr 

                

  Kärlbyte st     
345,00 

kr   
375,00 

kr 

                

  
Enstaka utlämning 
45 l säckar mat st 

Levereras i 
bunte - 20 
säckar ingår   

145,00 
kr   

155,00 
kr 

        

Tilläggstjänst 

Lockilock, kärlbyte & 
montering 

Årstaxa 
Kärlbyte och 
montering 
ingår vid 

nyutsättning 

  175,00 
kr 

  190,00 
kr 

Gravitationslås Årstaxa   
200,00 

kr   
215,00 

kr 
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Taxa 
2022 

Taxa 
2023 

 SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR OCH FETTAVSKILJARE    
     

 Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m3    

 

Fastighetsägaren ansvar för att anläggningen är synlig och att det finns 
framkomlig väg.  2022 2023 

 

Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid 
tillkommer jourtillägg.    

 I priset ingår behandlingsavgift, max 3 m3.    

     

 Slamavskiljare Intervall Taxa Taxa 

 Ordinarie tur 1 ggr/ år 1 665,00 kr 1 750,00 kr 

         

 Ordinarie tur 2 ggr/år 4 035,00 kr 4 245,00 kr 

         

 Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Udda år 1 665,00 kr 1 750,00 kr 

         

 Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Jämna år 1 665,00 kr 1 750,00 kr 

         

 Ordinarie tur, dispens på tömning vart 3:e år 
Vart 3:e 

år 1 665,00 kr 1 750,00 kr 

         

 Extra tömning slamavskiljare   Taxa Taxa 

 Tömning inom 5 arbetsdagar   1 910,00 kr 2 010,00 kr 

         

 Tömning inom 2 arbetsdagar   1 995,00 kr 2 100,00 kr 

         

 Tömning inom 24 timmar   2 200,00 kr 2 315,00 kr 

         

 Tömning inom 2 timmar   4 065,00 kr 4 280,00 kr 
     

     

 Slutna tankar   Taxa Taxa 

 Tömning inom 5 arbetsdagar   2 120,00 kr 2 230,00 kr 

         

 Tömning inom 2 arbetsdagar   2 250,00 kr 2 370,00 kr 

         

 Tömning inom 24 timmar   2 375,00 kr 2 500,00 kr 

         

 Tömning inom 2 timmar   4 060,00 kr 4 275,00 kr 
     

     

 Minireningsverk Intervall Taxa Taxa 

 Ordinarie tur  
1 ggr per 

år 2 160,00 kr 2 275,00 kr 

         

 Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Jämna år 2 160,00 kr 2 275,00 kr 

         

 Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Udda år 2 160,00 kr 2 275,00 kr 
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 Extra tömning minireningsverk   Taxa Taxa 

 Tömning inom 5 dagar   2 425,00 kr 2 550,00 kr 

         

 Tömning inom 2 dagar   2 505,00 kr 2 635,00 kr 

         

 Tömning inom 24 timmar   2 700,00 kr 2 840,00 kr 

         

 Tömning inom 2 timmar   4 560,00 kr 4 800,00 kr 

     

 Torrklosett   Taxa Taxa 

 Torrklosett <1m3, tömning och rengöring, inom 2 dagar   2 190,00 kr 2 305,00 kr 

        

 Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring, inom 2 dagar   2 505,00 kr 2 635,00 kr 

         

 Torrklosett <1m3, tömning och rengöring, inom 24 timmar     2 435,00 kr 

         

 Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring inom 24 timmar     2 765,00 kr 

         

 Torrklosett <1m3, tömning och rengöring, inom 2 timmar     2 305,00 kr 

         

 Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring, inom 2 timmar     4 540,00 kr 

     

 Tillägg   Taxa Taxa 

 Större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer per påbörjad m3   1 670,00 kr 1 760,00 kr 

         

 Större slammängd än 3000 liter tillkommer per påbörjad m3   470,00 kr 495,00 kr 

         

 Framkörningsavgift vid hinder eller ej åtkomlig brunn   720,00 kr 760,00 kr 

         

 Slanglängd över 20 m, per 10 m intervall   195,00 kr 205,00 kr 

         

 Timtid slamsugning ord arbetstid   1 870,00 kr 1 970,00 kr 

         

 Tillägg för öppning av tungt lock   630,00 kr 665,00 kr 

     

 Samtidig tömning av spillvattenbrunn   Taxa Taxa 

 Samtidig tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar   825,00 kr 870,00 kr 

         

 Större slammängd än 500 liter tillkommer per påbörjad m3   470,00 kr 495,00 kr 

         

     

 Enstaka tömning av spillvattenbrunn   Taxa Taxa 

 Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar   1 770,00 kr 1 865,00 kr 

         

 Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2 dagar   1 850,00 kr 1 945,00 kr 

         

 Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 24 dagar   2 045,00 kr 2 150,00 kr 
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 Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2h   3 905,00 kr 4 110,00 kr 

         

 Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter jourtömning   7 360,00 kr 7 745,00 kr 

     

 Jourtömning utanför ordinarie arbetstider   Taxa Taxa 

 Jourtömning trekammarbrunn   7 255,00 kr 7 635,00 kr 

        

 Jourtömning sluten tank  7 705,00 kr 8 110,00 kr 

        

 Jourtömning minireningsverk   7 745,00 kr 8 150,00 kr 

     

 tömning av portabla utomhustoaletter   Exkl moms Inkl moms 

 Tömning av portabla utomhustoaletter, inom 24 timmar 
per 
timme 1 424,00 kr 1 780,00 kr 

         

 Behandlingskostnad slam per m3 396,00 kr 495,00 kr 

         

 Tilläggsavgift, tömning inom 2 timmar   1 800,00 kr 2 250,00 kr 

         

 Tömning, inom 24 timmar, utanför ordinarie arbetstid 
per 
timme 1 976,00 kr 2 470,00 kr 

         

         

     

     

     

     

 Abonnemang fettavskiljare    

 Fettavskiljare    Taxa Taxa 

 Ordinarie tömning 100 liter fettavskiljare   1 250,00 kr 1 315,00 kr 

        

 Ordinarie tömning 500 liter fettavskiljare  1 840,00 kr 1 935,00 kr 

        

 Ordinarie tömning 1000 liter fettavskiljare  2 570,00 kr 2 705,00 kr 

        

 Ordinarie tömning 2000 liter fettavskiljare  4 030,00 kr 4 240,00 kr 

         

     

 
Enstaka tömning fettavskiljare    

 Fettavskiljare    Taxa Taxa 

 Tömning max 100 liter, tömning inom 5 arbetsdagar   1 425,00 kr 1 500,00 kr 

        

 Tömning max 500 liter, tömning inom 5 arbetsdagar  2 015,00 kr 2 120,00 kr 

        

 Tömning max 1000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar  2 740,00 kr 2 885,00 kr 

        

 Tömning max 2000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar  4 200,00 kr 4 420,00 kr 
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 Fettavskiljare    Taxa Taxa 

 Tömning max 100 liter, tömning inom 2 arbetsdagar   1 490,00 kr 1 570,00 kr 

        

 Tömning max 500 liter, tömning inom 2 arbetsdagar  2 070,00 kr 2 180,00 kr 

        

 Tömning max 1000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar  2 800,00 kr 2 945,00 kr 

        

 Tömning max 2000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar  4 255,00 kr 4 480,00 kr 

         

 
 

   

 Fettavskiljare    Taxa Taxa 

 Tömning max 100 liter, tömning inom 24 timmar   1 630,00 kr 1 715,00 kr 

        

 Tömning max 500 liter, tömning inom 24 timmar  2 205,00 kr 2 320,00 kr 

        

 Tömning max 1000 liter, tömning inom 24 timmar  2 940,00 kr 3 095,00 kr 

        

 Tömning max 2000 liter, tömning inom 24 timmar  4 510,00 kr 4 745,00 kr 
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 TRÄDGÅRDSAVFALL, GROVAVFALL, FARLIGT  Taxa 2022 

Taxa 
2023 
förslag 

 AVFALL, ELAVFALL     
   

      
   

      
   

 Trädgårdsavfall     Taxa Taxa    

 
Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 370 liter, 19 hämtningar april-nov 

1 130,00 
kr 

1 225,00 
kr 

   

 

   

 
  

   

  
   

 Grovavfallshämtning      Taxa Taxa    

 
Hämtning av grovavfall - Max 10 kolli, vardera max 40kg och längd 1,8 meter 370,00 kr 400,00 kr 

   

 
   

 Information            

 

Hämtning av grovavfall görs inom 2 veckor från beställning, avfallet placeras 
vid      

   

 tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse.       
   

 
  

   

  
   

 Hyra 10m3 grovavfallscontainer 1-7 dagar   Taxa Taxa    

 
I priset ingår, utsättning, hemtag, hyra och vid hemtag tömning och behandlingsavgift 

3 425,00 
kr 

3 715,00 
kr 

   

 

   

 
Extra veckohyra av container, per påbörjad vecka 855,00 kr 930,00 kr 

   

 

   

 
Extra tömning av behållare, behandlngsavgift tillkommer 

1 025,00 
kr 

1 110,00 
kr 

   

 

   

 
bomkörning, kostnad då leverans varit blokerad 

1 007,50 
kr 

1 095,00 
kr 

   

 

   

     
   

      

 Elavfall och kyl/frys            

 Information            

 Kyl och frys från hushåll kan lämnas på återviningscentral         

 Kostnaden ingår i renhållningsavgiften          

            

 Hushållens övriga elavfall lämnas på återvinningscentraler, kostnadsfritt         

           
   

 

  

  
   

   
   

 Farligt avfall            

 Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.   
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175



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för renhållning 

 

 23 

 

Returpapper/Tidningar     

     

     

Behållare Intervall 
 2022   Taxa  
inkl moms  

 2023   Taxa  
inkl moms  Anmärkning 

8m3 container 13     9 955,00 kr    10 800,00 kr    

140 l kärl 26        925,00 kr      1 005,00 kr    

190 l kärl 26        925,00 kr      1 005,00 kr    

240 l kärl 26        925,00 kr      1 005,00 kr    

500 l kärl 26     1 235,00 kr      1 340,00 kr   Ej nyutsättning  

8m3 container 26   13 525,00 kr    14 675,00 kr    

140 l kärl 52     2 185,00 kr      2 370,00 kr    

190 l kärl 52     2 185,00 kr      2 370,00 kr    

240 l kärl 52     2 290,00 kr      2 485,00 kr    

500 l kärl 52     2 725,00 kr      2 955,00 kr   Ej nyutsättning  
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Taxa 
2022 Taxa 2023 

Containerhantering, tillfälliga uppdrag    
    
Samtliga priser avser ordinarie tömning    

För tömning på bestämd tidpunkt liknande tillkommer VMAB:s merkostnader   
Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid tillkommer 
jourtillägg.   

Till priset tillkommer behandlingsavgift    

    
    

    

Container hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Taxa Taxa 

tömning container  4-5 m3   905,00 kr 1 040,00 kr 
        

tömning container  6-8 m3   990,00 kr 1 140,00 kr 
        

tömning container  10 m3   990,00 kr 1 140,00 kr 
        

utsättning, hemtagning container 4-5 m3   890,00 kr 1 025,00 kr 
        

utsättning, hemtagning container 6-8 m3   890,00 kr 1 025,00 kr 
        

utsättning, hemtagning container 10 m3   890,00 kr 1 025,00 kr 
        

hyra container/vecka (per påbörjad vecka)   890,00 kr 1 025,00 kr 
    

    
    

Lastväxlarflak hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Taxa Taxa 

tömning lastväxlarflak  12 m3   1 065,00 kr 1 225,00 kr 

        

tömning lastväxlarflak  22 m3   1 065,00 kr 1 225,00 kr 

        

tömning lastväxlarflak  35 m3   1 065,00 kr 1 225,00 kr 

        

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 12 m3   1 065,00 kr 1 225,00 kr 

        

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 22 m3   1 065,00 kr 1 225,00 kr 

        

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 35 m3   1 065,00 kr 1 225,00 kr 

        

hyra lastväxlarflak 12 m3/vecka (per påbörjad vecka)   445,00 kr 510,00 kr 

        

hyra lastväxlarflak 22 m3/vecka (per påbörjad vecka)   540,00 kr 620,00 kr 

        

hyra lastväxlarflak 35 m3/vecka (per påbörjad vecka)   620,00 kr 715,00 kr 
    

 

 

177



 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Renhållningstaxa 

 
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller från: 2022-01-01 
Antagen: KF § 181, 2021-12-13 
Reviderad: KF § x, 2022-xx-xx 

 
 
RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2023 

 
 
Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av avfall under 
kommunalt ansvar. Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen samt i 
kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt Västblekinge Miljö AB att 
svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf. 

 
I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift erläggas enligt 
överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund. Dessutom skall 
behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas. 

 
Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess entreprenör. 

Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt. 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige. 

 
Avgifter enligt renhållningstaxan faktureras av Västblekinge Miljö AB i efterskott med förfallodag den 
siste i faktureringsmånaden. 

 
Abonnenter och kunder till VMAB kan välja att bli fakturerade varje månad, varannan månad, kvartal, 
halvår eller helår. Privatpersoner som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje kvartal. Företag 
som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje halvår. 

 
Avgiften för tömning av enskilda avlopp faktureras tillsammans med avgiften för kärl- och säckavfall. 
Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från Västblekinge Miljö 
AB. 

 
Fastighetsinnehavare är avgiftsskyldig för avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldigheten kan efter 
överenskommelse mellan Renhållaren och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller 
hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare. Renhållaren kan häva denna överlåtelse om 
nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden och meddelar då fastighetsinnehavaren att denne i 
fortsättningen ansvarar för avgifterna enligt denna taxa. 

 
Sker inte betalning i rätt tid debiteras ränta (referensräntan + 8%) enligt räntelagen (1975:635). 
Abonnenter och kunder som ej betalt sin faktura i rätt tid erhåller en betalningspåminnelse, kostnader för 
betalningspåminnelse tillkommer. 

 
Uteblir betalning även efter påminnelsen lämnas ärendet vidare till av Västblekinge Miljö AB anvisat 
inkassobolag. Inkassohanteringen innebär att lagstadgade inkassokostnader tillkommer enligt lag 
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. 

 
Hämtningsintervall och storlek på behållare bestäms utifrån avfallslämnarens behov och vad som framgår 
av de kommunala renhållningsföreskrifterna. Hämtningsintervall för slam framgår av de kommunala 
renhållningsföreskrifterna. Längre hämtningsintervall beslutas av Miljöförbundet Blekinge Väst. 

 
Om sopbehållaren - vid ordinarie hämtningstillfälle - inte har använts sedan föregående hämtningstillfälle 
och hämtning inte behövs, har ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts rent taxemässigt. Samma sak gäller 
om sopbehållaren inte varit tillgänglig. 

 
Utebliven hämtning ska anmälas till Renhållaren inom fem arbetsdagar från det att hämtning uteblivit för 
att Renhållaren ska kunna avhjälpa felet inom skälig tid. 

 
Fastighetsägaren ombesörjer all rengöring av soprum eller annan uppställningsplats för sopbehållare. 
Rengöring av sopkärlen görs av fastighetsägaren. 

 
Behållare får icke fyllas så att dess lock icke kan tillslutas väl eller så att hämtning och bortforsling 
försvåras. 

 
Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla transportvägen till behållarens uppställningsplats i 
framkomligt skick. 

 
Gångvägstillägg räknas från sophämtningsfordonets normala uppställningsplats till behållarens 
uppställningsplats. 

179



Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Renhållningstaxa

3

 
 
 

Västblekinge Miljö AB tillhandahåller kärl och behållare för avfallshanteringen. Fast installation, tex 
markbehållare, byggnader, bekostas av fastighetsägaren. 

 
Om inte annat överenskommits skall kärlet placeras vid hämtplatsen på hämtningsdagen senast klockan 
06:00. 

 
I övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna. 
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Villa och 
fritid 

 
Fast 
avgift 

 
Rörlig 
avgift 

 

Abonnemang  
Kärl 

Intervall  
Information 

  

 
Minimiljö 

 
Sommar 

140 l kärl 

matavfall 140 l 

kärl restavfall 

 
10 

 
10 

 1 360 1 005 

Minimiljö 
 
Sommar 

140 l kärl 

matavfall 240 l 

kärl restavfall 

10 
 

10 

 1 360 1 320 

Minimiljö 
 
Sommar 

140 l kärl matavfall 
 
370 l kärl restavfall 

10 
 

10 

 1 360 1 655 

 
Minimiljö 
 
Helår 

140 l kärl 

matavfall 140 l 

kärl restavfall 

 
26 

 
26 

 2 185 2 180 

 
Minimiljö 
 
Helår 

140 l kärl 

matavfall 240 l 

kärl restavfall 

 
26 

 
26 

 2 185 2 535 

 

 
Maximiljö 

 
Sommar 

Max 2 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 
Max 1 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 

 
10 

 
5 

 1 360  
820 

Tilläggstjänst 
Maximiljö 
sommar 

190 l kärl restavfall 
tillhörande 
Maximiljöabonnemang 

 
10 

   
825 

 
Maximiljö 
 
Helår 

Max 2 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 
Max 1 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 

 
26 

 
13 

 
2 185 1 525 

Tilläggstjänst 
Maximiljö helår 190 l kärl restavfall 

tillhörande 
Maximiljöabonnemang 

 
26 

  1 680 
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I samtliga abonnemang ovan ingår 7 l matavfallspåsar, en biokorg och 
en sorteringsguide

En- och tvåfamiljsbostäder ingående i gemensamhetslösningar eller 
har delat kärl betalar fast avgift enligt ovan

 
 
 
Dispens 
 
Helår 

 

140 l kärl restavfall 

 

13 
Egen 
kompostering 
matavfall 

2 185  
90 

 
Dispens 
 
Sommar 

 

140 l kärl restavfall 

 

5 
Egen 
kompostering 
matavfall 

1 360  
145 

 
 
 

 
Osorterat 
avfall 

 
 
Sommar 

 
 
140 l kärl 

 
 
190 l kärl 

 
 
240 l kärl 

 
 
370 l kärl 

 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 

  
 
1 360 
 
 
1 360 
 
 
1 360 
 
 
1 360 

 
 
2 005  
 
 
3 175 
 
 
3 175 
 
 
4 700 

 
Osorterat 
avfall 

 
 
Helår 

 
 
140 l kärl 

 
 
190 l kärl 

 
 
240 l kärl 

 
 
370 l kärl 

 
 

26 
 
 

26 
 
 

26 
 
 

26 

  
 
2 185 
 
 
2 185 
 
 
2 185 
 
 
2 185 

 
 
3 865  
 
 
6 055 
 
 
6 055  
 
 
8 740 

 
 
Gemensam 

 
Ö-taxa 

 
Enhetstaxa 
oavsett period 
för boende 

  1 255 310 

Miljöavg   
Avser fastighet som är   
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  befriad från sophämtning 
genom dispens eller annan 

orsak 

1 360  

 
 

 
Latrin 

 
sommar 

 
45 l latrinkärl 

 
10 

 
Kärl placeras vid 
tomtgräns 

 5 380 

 
Latrin 

 
helår 

 
45 l latrinkärl 

 
26 

 
Kärl placeras vid 
tomtgräns 

 12 850 
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Flerbostad 
och övriga 
verksamheter 
 
Abonnemang 

 
kärl 

 
Intervall 

 
Information 

  

     
     
Matavfall 140 l kärl 10  1 155 

     
     
 Markbehållare 1m³ 10  5 480 
     
 Markbehållare 1-1,5    
Sommar m³ 10  8 215 

     
     
Matavfall 140 l kärl 26  3 195 

     
     
 Markbehållare 1m³ 26  12 445 
   Erbjuds  
 Markbehållare 1-1,5  endast  
Helår m³ 26 i 18 650 

   kombination  
   med  
 140 l kärl 52 restavfall 6 055 
     
     
 Markbehållare 1m³ 52  24 865 
     
 Markbehållare 1-1,5    
 m³ 52  36 575 
     
     
 140 l kärl 104  13 305 
     
     
 Markbehållare 1m³ 104  54 715 
     
 Markbehållare 1-1,5    
 m³ 104  

 

82 065 
Matavfall storkök   I detta  
Helår   abonnemang  

 140 l kärl 26 ingår 

 

5 465 
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  45 liter säckar  
 
140 l kärl 

 
52 

och en 
säckställning 

 
10 925 

 
 

    

 

140 l kärl 104  

 

21 840 
Matavfall   I detta  
hygienkärl   abonnemang  
Helår 140 l kärl 26 ingår 7 405 

   45 liter  
   säckar, en  
 140 l kärl 52 säckställning 14 790 
   och kärlbyte  
   vid ord.  
 140 l kärl 104 tömning 

 

29 575 
Restavfall 
Sommar 

 
140 l kärl 

 
240 l kärl 

 
10 

 
10 

 
 

Erbjuds 
endast i 

kombination 

 
575 
 
695 

 
490 
 
525 

  
370 l kärl 

 
10 

med matavfall 
eller egen 
kompost 

 
 
805  
 

 
 
615 

      
 660 l kärl 10  1 155 705 
      
  

Markbehållare 1 m³ 
 
 
Markbehållare 3 m³ 

 
10 

 
 

10 

Erbjuds endast 
i kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost 

 
5 770  
 
 
8 075 
 

 
8 040 
 
 
9 730 
 

 Markbehållare 5 m³ 10  9 230 11 830 
      
  

Container 5 m3 

 
 
Container 8 m3 

 
10 

 
 

10 

Erbjuds endast 
i kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost 

 
8 075 
 
 
11 535 
 

 
10 570  
 
 
14 375 
 

 Container 10 m³ 10  13 845 17 745 
 
Restavfall 

 
140 l kärl 

 
13 

Erbjuds 
endast i 

 
730 

 
830 
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Helår 

 
240 l kärl 

 
13 

kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost 

 
930 
 

 
865 
 
 

 370 l kärl 13  1 230 905 
      
      
 660 l kärl 13  1 885 1 020 
      
      
 Markbehållare 1000 13  6 920 9 105 
      
      
 Markbehållare 3000 13  9 230 11 515 
      
      
 Markbehållare 5000 13  11 535 13 925 
      
      
 Container 5 m3 13  9 805 12 525 
      
      
 Container 8 m3 13  13 845 18 120 
      
      
 Container 10 m³ 13  17 305 21 600 
      
      
Restavfall 140 l kärl 26  1 455 1 150 

      
      
Helår 240 l kärl 26  1 860 1 205 

      
      
 370 l kärl 26  2 470 1 285 
      

 
660 l kärl 

 
26 

 
3 775 

 
1 510 

 

 
 
Markbehållare 1000 

 
 

26 

Erbjuds endast 
i kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost 

 
 
13 845 
 

 
 
17 705 
 

 Markbehållare 3000 26  18 460 22 530 
      
      
 Markbehållare 5000 26  23 070 27 355 
      
      
 Container 5 m3 26  19 610 24 560 
      
      
 Container 8 m3 26  27 685 37 720 
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Container 10 m³ 26 

 

34 610 42 695 
      
      
Restavfall 140 l kärl 52  2 920 1 775 

      
      
Helår 240 l kärl 52  3 725 1 885 

      
      
 370 l kärl 52  4 930 2 085 
      
      
 660 l kärl 52  7 545 2 530 
   Erbjuds   
   endast i   
 Markbehållare 1000 52 kombination 27 685 34 915 
   med matavfall   
   eller egen   
 Markbehållare 3000 52 kompost 36 915 44 544 
      
      
 Markbehållare 5000 52  46 145 54 915 
      
      
 Container 5 m3 52  39 220 48 595 
      
      
 Container 8 m3 52  55 375 70 945 
      
      
 Container 10 m³ 52  69 215 84 865 
      
      
Restavfall 140 l kärl 104  5 835 4 535 

      
      
Helår 240 l kärl 104  7 440 4 965 

      
 
370 l kärl 

 
 
660 l kärl 

 
104 

 
 

104 

 
9 860 
 
 
15 090 

 
5 625 
 
 
7 190 

 

  

Erbjuds endast 
i kombination 
med matavfall 

eller egen 
kompost   

 Markbehållare 1000 104  55 375 82 790 
      
      
 Markbehållare 3000 104  73 830 106 020 
      
      
 Markbehållare 5000 104  92 290 129 245 
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Container 5 m3 104 78 445 115 430 

    
    
Container 8 m3 104 110 745 168 090 

    
    

 

Container 10 m³ 104 

 

138 430 201 725 
 
 
 

Komprimator    

Restavfall  
Komprimator 8m3 

 
6 Abonnemang 

omfattar 
endast 

tömning av 
kunds egna 
komprimator 

    
 Komprimator 8m3 13  
    
    

 Komprimator 10m3 26  

 
 
51 910 
 
 
 
 
 
57 680 
 
 
66 910 

 
 
62 930 
 
 
 
 
 
72 000 
 
 
81 785 

 
      
      
Osorterat 140 l kärl 10  575 3 005 

      
      
Sommar 240 l kärl 10  695 3 785 

      
      
 370 l kärl 10  805 5 175 
      
      
 660 l kärl 10  1 155 8 335 
      
      
 Markbehållare 1000 10 Osorterat 5 770 17 275 
   avfall   
      
 Markbehållare 3000 10  8 075 21 480 
      
      
 Markbehållare 5000 10  9 230 26 955 
      
      
 Container 5 m3 10  8 075 24 845 
      
      
 Container 8 m3 10  11 535 27 810 
      
      
 Container 10 m³ 10  13 845 30 360 
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Osorterat 140 l kärl 26  1 455 4 550 

      
      
Helår 240 l kärl 26  1 860 4 925 

      
      
 370 l kärl 26  2 470 6 555 
      
      
 660 l kärl 26  3 775 10 235 
      
      
 Markbehållare 1000 26 Osorterat 13 845 39 500 
   avfall   
      
 Markbehållare 3000 26  18 460 53 910 
      
      
 Markbehållare 5000 26  23 070 62 765 
      
      
 Container 5 m3 26  19 610 58 195 
      
      
 Container 8 m3 26  27 690 66 070 
      
      
 Container 10 m³ 26  34 610 72 435 
      
      
Osorterat 140 l kärl 52  2 920 7 760 

      
      
Helår 190 l kärl 52  3 725 8 560 

      
      
 240 l kärl 52  3 725 8 560 
      
      
 370 l kärl 52 Osorterat 4 930 11 465 
   avfall   

 660 l kärl 52  7 545 14 460 
      
      
 Markbehållare 1000 52  27 685 69 105 
      
      
 Markbehållare 3000 52  36 915 94 370 
      
      
 Markbehållare 5000 52  46 145 109 570 
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Container 5 m3 52 39 220 101 945 

    
    
Container 8 m3 52 55 375 114 670 

    
    

 

Container 10 m³ 52 

 

69 215 124 855 
      
      
Osorterat 140 l kärl 104  5 835 17 695 

      
      
Helår 240 l kärl 104  7 440 19 655 

      
      
 370 l kärl 104  9 860 26 275 
      
      
 660 l kärl 104  15 090 40 920 
      
      
 Markbehållare 1000 104 Osorterat 55 375 158 020 
   avfall   
      
 Markbehållare 3000 104  73 830 215 635 
      
      
 Markbehållare 5000 104  92 290 251 040 
      
      
 Container 5 m3 104  78 445 232 805 
      
      
 Container 8 m3 104  110 745 264 285 
      
      
 Container 10 m³ 104  138 430 289 695 
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Tilläggstjänster 
Avgift för 5 extra hämtningar 
under vecka 25-34 

 

Abonnemang 

 

Kärl 

 

Intervall 

 

Information 

 
 

  

   
 

Matavfall 140 l kärl 5 765 
    
    
 140 l kärl 5 

 

 
 
 

 

 

1 010 
   

 
Restavfall 140 l kärl 5 765 

    
 190 l kärl 5 930 
    
    
 240 l kärl 5 1 100 
    
    
 370 l kärl 5 1 260 
    
    
 660 l kärl 5 1 425 
 Minimiljö - 140 l   
 matavfall med 140 l   
 restavfall 5 930 
 Minimiljö - 140 l   
 matavfall med 240 l   
 restavfall 5 930 
 Minimiljö - 140 l   
 matavfall med 370 l   
 restavfall 5 930 
    
 Max 2 5 

 

 

930 
    
    
Osorterat 140 l kärl 5 1 520 

    
    
 190 l kärl 5 1 605 
    
    
 240 l kärl 5 2 190 
    
    
 370 l kärl 5 2 525 
    
    
 660 l kärl 5 

 

 

2 865 
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   Extra tömning behållare 
 

Tilläggstjänst 

 

Behållare 

 

Intervall 

 

Information 

 

 
 

  

     
 Container 5-10m3    

Container inom 1 dag st Avser endast 
hushållsavfall 

4 385 
 

 Container 5-10m3    
 inom 3 dag st  

 

 

4 040 
    
 Markbehållare 1-5   

Markbehållare m3 inom 1 dag st 4 055 
 

 Markbehållare 1-5   
 m3 inom 3 dagar st 

 

 

3 715 
    
 Komprimator inom 1   

Komprimator dag st 13 735 
 

 Komprimator inom 3   
 dagar st 

 

 

13 300 
 

140-240 l kärl inom 1 
 

 
 dag st 495 
 370-660 l kärl inom 1   

dag st 

 
 

 

615 Kärl    

 140-240 l kärl inom 3   
 dag st 155 
 370-660 l kärl inom 3   
 dag st 

 
 

 

270 
 
 
Latrin 

 
Extra hämtning 45 l 
latrinkärl inom 3 
dagar 

 
 

st 

 
 

  
 
270 
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Gångväg 
 
Tilläggstjänst 

 
Behållare 

 
Intervall 

 
Information 

  

 
 
Alla behållare 

 
Antal metrar per 
hämtningstillfälle 

Olåst dörr/grind 

Låst dörr/grind 

Trappsteg 

m 

st 

st 

st 

 
 
Första två (2) 
meterna är 
kostnadsfria 

  
 
1,00  

 
5,00  

 
9,90  

 
5,00  

 
 

   
 
110 
 
 
 
345 
 
 
 
375 
 
 
 
155 

 
Tilläggstjänster 

Hämtning säck på 
ordinarie tur 

 
 
 
Framkörningsavgift 

 
 
 
Kärlbyte 

 
 
Enstaka utlämning 
45 l säckar mat 
 

 
st 

 
 
 

st 
 
 
 

st 
 
 
 

st 
 

 
Lockilock, kärlbyte & 
montering 

Årstaxa   
190 

 
 
Tilläggstjänst  

Gravitationslås 

 
Årstaxa 

Kärlbyte och 
montering ingår 
vid nyutsättning   

 
215 
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SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR OCH FETTAVSKILJARE 

  

 

Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m3 

Fastighetsägaren ansvar för att anläggningen är synlig och att det finns 
framkomlig väg.   
Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid 
tillkommer jourtillägg. 
I priset ingår behandlingsavgift, max 3 m3. 

 
Slamavskiljare Intervall Taxa 
Ordinarie tur 

Ordinarie tur 

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år 

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år 

Ordinarie tur, dispens på tömning vart 3:e år 

1 ggr/ år 
 

2 ggr/år 

Udda år 

Jämna år 

Vart 3:e 
år 

1 750,00 kr 
 

4 245,00 kr 
 

1 750,00 kr 
 

1 750,00 kr 
 
 

1 750,00 kr 

Extra tömning slamavskiljare Taxa 
Tömning inom 5 arbetsdagar 2 010,00 kr 

Tömning inom 2 arbetsdagar 2 100,00 kr 

Tömning inom 24 timmar 2 315,00 kr 

Tömning inom 2 timmar 4 280,00 kr 
 
 

Slutna tankar Taxa 
Tömning inom 5 arbetsdagar 2 230,00 kr 

Tömning inom 2 arbetsdagar 2 370,00 kr 

Tömning inom 24 timmar 2 500,00 kr 

Tömning inom 2 timmar 4 275,00 kr 
 

Minireningsverk Intervall Taxa 
 
Ordinarie tur 

1 ggr per 
år 

 
2 275,00 kr 

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Jämna år 2 275,00 kr 

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Udda år 2 275,00 kr 
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Extra tömning minireningsverk Taxa 
Tömning inom 5 dagar 2 550,00 kr 

Tömning inom 2 dagar 2 635,00 kr 

Tömning inom 24 timmar 2 840,00 kr 

Tömning inom 2 timmar 4 800,00 kr 

 
Torrklosett Taxa 

Torrklosett <1m3, tömning och rengöring, inom 2 dagar 

Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring, inom 2 dagar 

Torrklosett <1m3, tömning och rengöring, inom 24 timmar 

Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring inom 24 timmar 

Torrklosett <1m3, tömning och rengöring, inom 2 timmar 

2 305,00 kr 
 

2 635,00 kr 
 

2 435,00 kr 
 

2 765,00 kr 
 

2 305,00 kr 

Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring, inom 2 timmar 4 540,00 kr 
 

Tillägg Taxa 

Större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer per påbörjad m3 1 760,00 kr 

Större slammängd än 3000 liter tillkommer per påbörjad m3 495,00 kr 

Framkörningsavgift vid hinder eller ej åtkomlig brunn 760,00 kr 

Slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 205,00 kr 

Timtid slamsugning ord arbetstid 1 970,00 kr 

Tillägg för öppning av tungt lock 665,00 kr 
 

Samtidig tömning av spillvattenbrunn  Taxa 
Samtidig tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar 
 
Större slammängd än 500 liter tillkommer per påbörjad m3 

 870,00 kr 
 

495,00 kr 

 
Enstaka tömning av spillvattenbrunn  Taxa 
Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar 

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2 dagar 

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 24 dagar 

 1 865,00 kr 
 

1 945,00 kr 
 

2 150,00 kr 
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Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2h 
 
Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter jourtömning 

 4 110,00 kr 
 

7 745,00 kr 

 
Jourtömning utanför ordinarie arbetstider  Taxa 
Jourtömning trekammarbrunn  

 
 

Jourtömning sluten tank  
 

 

Jourtömning minireningsverk  

7 635,00 kr 
 

8 110,00 kr 
 

8 150,00 kr 
 

tömning av portabla utomhustoaletter Inkl moms 
 
Tömning av portabla utomhustoaletter, inom 24 timmar 

per 
timme 

 
1 780,00 kr 

Behandlingskostnad slam per m3 495,00 kr 

Tilläggsavgift, tömning inom 2 timmar 
 

2 250,00 kr 

 
Tömning, inom 24 timmar, utanför ordinarie arbetstid 

per 
timme 

 
2 470,00 kr 

 
 

Abonnemang fettavskiljare 
Fettavskiljare  Taxa 
Ordinarie tömning 100 liter fettavskiljare  1 315,00 kr 

Ordinarie tömning 500 liter fettavskiljare  1 935,00 kr 

Ordinarie tömning 1000 liter fettavskiljare  2 705,00 kr 

Ordinarie tömning 2000 liter fettavskiljare  4 240,00 kr 

 
Enstaka tömning fettavskiljare 
Fettavskiljare  Taxa 
Tömning max 100 liter, tömning inom 5 arbetsdagar  1 500,00 kr 

Tömning max 500 liter, tömning inom 5 arbetsdagar  2 120,00 kr 

Tömning max 1000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar  2 885,00 kr 

Tömning max 2000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar  4 420,00 kr 
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Fettavskiljare  Taxa 
Tömning max 100 liter, tömning inom 2 arbetsdagar  1 570,00 kr 

Tömning max 500 liter, tömning inom 2 arbetsdagar  2 180,00 kr 

Tömning max 1000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar  2 945,00 kr 

Tömning max 2000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar  4 480,00 kr 

 
Fettavskiljare  Taxa 
Tömning max 100 liter, tömning inom 24 timmar  1 715,00 kr 

Tömning max 500 liter, tömning inom 24 timmar  2 320,00 kr 

Tömning max 1000 liter, tömning inom 24 timmar  3 095,00 kr 

Tömning max 2000 liter, tömning inom 24 timmar  4 745,00 kr 
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TRÄDGÅRDSAVFALL, GROVAVFALL, FARLIGT   
AVFALL, ELAVFALL 

 
 
 

Trädgårdsavfall  Taxa 
 
Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 370 liter, 19 hämtningar april-nov 

 
1 225,00 

kr 

 
 

Grovavfallshämtning  Taxa 
 
Hämtning av grovavfall - Max 10 kolli, vardera max 40kg och längd 1,8 meter 

  
400,00 kr 

Information 
Hämtning av grovavfall görs inom 2 veckor från beställning, avfallet placeras 
vid 
tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse. 

 

 
 

Hyra 10m3 grovavfallscontainer 1-7 dagar  Taxa 
 
I priset ingår, utsättning, hemtag, hyra och vid hemtag tömning och behandlingsavgift 

 
3 715,00 

kr 

 

Extra veckohyra av container, per påbörjad vecka 
  

930,00 kr 

 

Extra tömning av behållare, behandlingsavgift tillkommer 
 

1 110,00 
kr 

 

Bomkörning, kostnad då leverans varit blockerad 
 

1 095,00 
kr 

 
 

Elavfall och kyl/frys  
 
 

Information 
Kyl och frys från hushåll kan lämnas på återviningscentral 
Kostnaden ingår i renhållningsavgiften 

 
 

Hushållens övriga elavfall lämnas på återvinningscentraler, kostnadsfritt 

 

 
 
 

Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler. 

Farligt avfall
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 Returpapper/Tidningar
 
 
 

Behållare Intervall 
  

Anmärkning 
8m3 container 13 10 800,00 kr  
140 l kärl 26 1 005,00 kr  
190 l kärl 26 1 005,00 kr  
240 l kärl 26 1 005,00 kr  
500 l kärl 26 1 340,00 kr Ej nyutsättning 
8m3 container 26 14 675,00 kr  
140 l kärl 52 2 370,00 kr  
190 l kärl 52 2 370,00 kr  
240 l kärl 52 2 485,00 kr  
500 l kärl 52 2 955,00 kr Ej nyutsättning 
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Containerhantering, tillfälliga uppdrag 

Samtliga priser avser ordinarie tömning 
För tömning på bestämd tidpunkt liknande tillkommer VMAB:s merkostnader 
Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid tillkommer 
jourtillägg. 
Till priset tillkommer behandlingsavgift 

 

 
 
 

Container hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Taxa 
tömning container 4-5 m3 1 040,00 kr 

tömning container 6-8 m3 1 140,00 kr 

tömning container 10 m3 1 140,00 kr 

utsättning, hemtagning container 4-5 m3 1 025,00 kr 

utsättning, hemtagning container 6-8 m3 1 025,00 kr 

utsättning, hemtagning container 10 m3 1 025,00 kr 

hyra container/vecka (per påbörjad vecka) 1 025,00 kr 
 
 

Lastväxlarflak hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Taxa 
tömning lastväxlarflak 12 m3 1 225,00 kr 

tömning lastväxlarflak 22 m3 1 225,00 kr 

tömning lastväxlarflak 35 m3 1 225,00 kr 

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 12 m3 1 225,00 kr 

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 22 m3 1 225,00 kr 

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 35 m3 1 225,00 kr 

hyra lastväxlarflak 12 m3/vecka (per påbörjad vecka) 510,00 kr 

hyra lastväxlarflak 22 m3/vecka (per påbörjad vecka) 620,00 kr 

hyra lastväxlarflak 35 m3/vecka (per påbörjad vecka) 715,00 kr 
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ORDINARIE LEDAMÖTER SUPPLEANTER KOMMUN 

  x Mats Bondesson  Peter Lorentzen Karlshamn 

x Björn Flod  Bodil Frigren Ericsson  Karlshamn 
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x Bengt-Åke Karlsson  Leif-Åke Svensson Sölvesborg 

          

Personalrepresentant       

  

         

TJÄNSTEMÄN       

X Susanna Strandberg, VD       

X Ann Nilsson, Administrativ chef (sekreterare)    

X Esbjörn Wickström Operativ chef    

 

 
Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 81-92 

 

Justeringsledamöter      Sekreterare 

 

 

 

Mats Bondesson  Kent Kullman   Ann Nilsson 

 

Expedieras   Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner 

   Styrelseledamöter samt ersättare 

   VMAB  
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Postadress Besöksadress Telefon  E-post  Internet 

Box 56 Perstorp 0454-593 50 kundtjanst@vmab.se www.vmab.se 
375 22  Mörrum Mörrum 

                                                                                                 Mörrum 2022-10-31 
               Dnr: 22204 

 
 
 Karlshamns kommun 

 Kommunfullmäktige 

  
 

 

 
 

Förslag till renhållningstaxa för år 2023 
 

Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna förslag till 

ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 

Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 20 oktober 2022 förslag till renhåll-

ningstaxa för år 2023 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Styrelsen beslutade 
att lämna förslag till renhållningstaxa år 2022 med följande förändring för Karlshamn: 
 

 Karlshamn 

Kommunalt avfall 8,5 % 

Slam 5,25 % 

 
Taxa under år 2023 påverkas av generella kostnadsökningar, ökad bemanning på 

återvinningscentraler samt arbete med införandet av det kommunala ansvar för fastighetsnära 

insamling av förpackningar som inträder år 2024.  
 

Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa för år 2023 

enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2023. 
 

 

På uppdrag av styrelsen i Västblekinge Miljö AB 

 
 

 

Susanna Strandberg, VD 
Västblekinge Miljö AB 

 

 
Bilaga: Taxeförslag 2023 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningsföreskrifter 2023 
 
att föreskrifterna gäller från och med 2023-01-01.  
 
Sammanfattning 
 
En mindre felaktighet i befintliga föreskrifter för avfallshantering i Karlshamns, 
Sölvesborgs och Olofströms kommun har identifierats. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 20 oktober 2022 förslag till 
ändring av föreskrifter för avfallshantering för kommunerna Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg. Styrelsen beslutade att lämna förslag till ändring av föreskrifter för 
avfallshantering med följande förändring för Karlshamn: 
 
10 § 
Nuvarande text: 
Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt 
kärl- och säckavfall till anvisade insamlingsplatser för avlämning. 
 
Förslag till ny text: 
Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt 
kärl- och säckavfall till för därför avsedda insamlingsplatser för avlämning. 
 
Då förändringen är redaktionell bedöms det inte finnas något behov att ställa ut 
föreskrifterna för allmänheten. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår att förändringen i föreskrifter för avfallshantering enligt 
ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02  
Föreskrifter för avfallshantering inom Karlshamns kommun, med bilagor - med 
ändringarna markerade 
Föreskrifter för avfallshantering inom Karlshamns kommun, med bilagor - reviderat 
förslag 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2022-10-20 förstasida 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2022-10-20 §90 justerad 
Kommunerna styrelse föreskrifter ändringar 2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningsföreskrifter 2023 
 
att föreskrifterna gäller från och med 2023-01-01.  
 
Sammanfattning 
 
En mindre felaktighet i befintliga föreskrifter för avfallshantering i Karlshamns, 
Sölvesborgs och Olofströms kommun har identifierats. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 20 oktober 2022 förslag till 
ändring av föreskrifter för avfallshantering för kommunerna Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg. Styrelsen beslutade att lämna förslag till ändring av föreskrifter för 
avfallshantering med följande förändring för Karlshamn: 
 
10 § 
Nuvarande text: 
Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt 
kärl- och säckavfall till anvisade insamlingsplatser för avlämning. 
 
Förslag till ny text: 
Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt 
kärl- och säckavfall till för därför avsedda insamlingsplatser för avlämning. 
 
Då förändringen är redaktionell bedöms det inte finnas något behov att ställa ut 
föreskrifterna för allmänheten. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår att förändringen i föreskrifter för avfallshantering enligt 
ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02  
Föreskrifter för avfallshantering inom Karlshamns kommun, med bilagor - med 
ändringarna markerade 
Föreskrifter för avfallshantering inom Karlshamns kommun, med bilagor - reviderat 
förslag 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2022-10-20 förstasida 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2022-10-20 §90 justerad 
Kommunerna styrelse föreskrifter ändringar 2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-02 Dnr: 2022/3242 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-22 325 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 314 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  

 
 
Renhållningsföreskrifter 2023 Västblekinge Miljö AB 
 
Förslag till beslut 
 
att anta renhållningsföreskrifter 2023 
 
att föreskrifterna gäller från och med 2023-01-01.  
 
Sammanfattning 
 
En mindre felaktighet i befintliga föreskrifter för avfallshantering i Karlshamns, 
Sölvesborgs och Olofströms kommun har identifierats. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 20 oktober 2022 förslag till 
ändring av föreskrifter för avfallshantering för kommunerna Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg. Styrelsen beslutade att lämna förslag till ändring av föreskrifter för 
avfallshantering med följande förändring för Karlshamn: 
 
10 § 
Nuvarande text: 
Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt 
kärl- och säckavfall till anvisade insamlingsplatser för avlämning. 
 
Förslag till ny text: 
Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt 
kärl- och säckavfall till för därför avsedda insamlingsplatser för avlämning. 
 
Då förändringen är redaktionell bedöms det inte finnas något behov att ställa ut 
föreskrifterna för allmänheten. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår att förändringen i föreskrifter för avfallshantering enligt 
ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02  
Föreskrifter för avfallshantering inom Karlshamns kommun, med bilagor - med 
ändringarna markerade 
Föreskrifter för avfallshantering inom Karlshamns kommun, med bilagor - reviderat 
förslag 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2022-10-20 förstasida 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2022-10-20 §90 justerad 
Kommunerna styrelse föreskrifter ändringar 2023 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-02 Dnr: 2022/3242 

 

Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Justeringsledamöter      Sekreterare 

 

 

 

Mats Bondesson  Kent Kullman   Ann Nilsson 

 

Expedieras   Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner 

   Styrelseledamöter samt ersättare 

   VMAB  
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
Föreskrifter för avfallshantering 

 
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller från: 2023-01-01 
Antagen: KF § 182, 2021-12-13 
Reviderad: KF § xx, 2022-xx-xx 

 
 
Föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun 

 
 
INLEDANDE BESTÄMMELSER 

 
Bemyndigande 

 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) 
meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Karlshamns kommun. 

 
Definitioner 

 
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här: 

1. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall samt annat avfall under kommunalt ansvar 
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken (1998:808). 

a. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken (1998:808), det vill säga 
avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 
punkterna. 

b. Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl 
eller säck. Det vill säga exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall 

c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med 
definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt 
nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en 
avfallskod markerad med en asterisk (*). 

f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar 
för elutrustning. 

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 
1069/2009/EG och 142/2011/ EU. 

h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, 
eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I 
begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i 
vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta 
samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är 
mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före 
detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan. 

i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 
kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat avfall som 
omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets eller verksamhetens kärl- och 
säckavfall. 

j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken (1998:808) avfall från 
bygg- och rivningsarbeten. 

k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma 
som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken (1998:808). 

l.  
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 

bruka eller nyttja fastighet. 
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen. 
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5. Med tillsynsmyndigheten avses Miljöförbundet Blekinge Väst. 
6. Med renhållaren avses Västblekinge Miljö AB. 
7. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller 

annan anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar. 
8. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och 

andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen 
endast används för 

a. hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten 
och, 

b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar. 
 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och 
till avfallsförordningen. 

 
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information 

 
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken (1998:808), 
för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall som 
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 

 
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av renhållaren. 

 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av 
miljöbalken utförs av tillsynsmyndigheten. 

 
5 § Renhållaren informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, och konsumentelavfall i 
enlighet med gällande producentansvar. 

 
Betalning och information 

 
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808). Fastighetsinnehavare är avgiftsskyldig om annat inte avtalats med renhållaren. 

 
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem 
som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 

 
SORTERING OCH ÖVERLÄMNING AV AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR 

 
Sortering av avfall 

 
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det 
skilt från annat avfall. 

 
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt 
dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport. 

 
Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar 

 
10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 

 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 19 § dessa föreskrifter 
eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1. 

 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. 
Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt 
ansvar från fastigheten. 

211



Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Föreskrifter för avfallshantering

3

 
 
 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade förhållanden av betydelse för 
avfallshanteringen för fastigheten. 

 
Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt kärl- och säckavfall till 
anvisade för därför avsedda insamlingsplatser för avlämning. 

 
Verksamheter på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt kärl- och säckavfall till 
överenskomna insamlingsplatser för avlämning. 

 
Enskilda hushåll som har abonnemang för gemensamhetslösning får transportera bort sitt kärl- och säckavfall till 
platsen för den gemensamma lösningen för avlämning. 

 
 
 
Emballering av avfall under kommunalt ansvar samt placering av behållare 

 
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd. 

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 
 
ANLÄGGANDE, UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV BEHÅLLARE OCH ANNAN 
UTRUSTNING 

 
Anskaffande och ägande 

 
12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga 3. 

 
13 § Kärl, säckar och latrinbehållare ägs av och tillhandahålls av renhållaren. 

Container får ägas av renhållaren, fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas och 
installeras av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

 
Toalettbodar, byggbodar med toalett och andra tillfälliga avloppslösningar tillhandahålls av nyttjaren. 

Sopsugsanläggning ägs av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållaren ska 
utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren. 

 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

 
Anläggande 

 
14 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan 
uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl 
föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 7 
meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

 
Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat 
med kran. 

 
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. 
Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med 
fordon utrustat med kran kan utföras. 
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Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte 
överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 750 kilogram eller har en volym på 0,75 
kubikmeter, om inte särskilda skäl föreligger. Maximal vikt förändras med avståndet. Vid 5 meter är vikten högst 1 
500 kilogram. 

 
Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning 
som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från 
anläggningen. 

 
Rengöring och tillsyn 

 
15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och 
anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom 
buller, lukt och dylikt. 

 
Behållare och inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 

 
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 

 
16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara 
svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid 
hämtningstillfället. 

 
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem 
kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där 
sådan används och baklastande bil där sådan används. 

 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska 
tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. 

 
Behållare skall senast klockan 06.00, på hämtningsdagen, vara uppställt på hämtningsplatsen. 

 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan 
hämtning sker. Latrinbehållare får inte fyllas till mer än maximalt 75 % av volymen. 

 
Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 

 
17 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck, 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna 
avstånd enligt 14 § dessa föreskrifter. 

 
Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan 
ske med det fordon som används. 

 
Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock 
eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller 
manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att 
locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. 

 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. 

 
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för enskilda avloppsanläggningar, 
fettavskiljare och tankar för matavfall får vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger. 

 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och 
nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När 
anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet 
anläggningen tillhör. 
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Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid 
tömning. 

 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt 
filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller 
nyttjanderättshavarens försorg. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd 
slamtömning. 

 
Toalettbodar, byggbodar med toalett och andra tillfälliga avloppslösningar ska vara tillgängliga för tömning med 
slamsugningsfordon. 

 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt 
ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. 

 
18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig 
anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren. 

 
 
 
Hämtnings- och transportvägar 

 
19 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats 
eller vid en av kommunen anvisad plats. 

 
Anvisning av plats görs av kommunstyrelsen. 

 
20 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, 
hålls i farbart skick. 

 
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet. Anvisningar om transportvägar framgår av bilaga 4, Transportvägar. 

 
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats 
som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 19 § dessa föreskrifter. 

 
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant 
skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. 

 
Hämtningsområde och hämtningsintervall 

 
21 § Kommunen utgör två hämtningsområden. Öar utan broförbindelse till fastlandet samt övriga kommunen. 

 
22 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår av bilaga 2. 

 
Boende i en- och tvåbostadshus kan, i stället för att ha egna kärl, få lämna sitt kärl- och säckavfall vid en gemensam 
avfallslösning. 

 
Detta under förutsättning av att: 

 avfallslösningen inkluderar kärl för de kommunala avfallsfraktionerna, restavfall, matavfall och 
returpapper. 

 den gemensam avfallslösingen finns inom promenadavstånd från bostaden. 
 antalet behållare är anpassat till den mängd avfall som bildas. 
 den gemensamma avfallslösingen kan drivas utan att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 

uppstår. 

214



Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Föreskrifter för avfallshantering

6

 
 
 

En gemensamhetsförening eller en av fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna skall ansvara för 
uppställningsplats för behållarna. Fast avgift betalas av samtliga medlemmar, rörlig avgift betalas av en 
gemensamhetsförening eller en av fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna. 

 
Boende på öar utan broförbindelse till fastlandet skall lämna sitt kärl- och säckavfall på därför avsedda 
insamlingsplatser på fastlandet. 

 
Verksamheter på öar utan broförbindelse till fastlandet skall lämna sitt kärl- och säckavfall på insamlingsplats på 
fastlandet efter överenskommelse med renhållaren. 

 
Åtgärder om föreskrift inte följs. 

 
23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 16 §, 17 § 1-3 st., 6 st. och 8 och 9 
st. samt 20 § 2 st. och 5 st. inte följs. 

 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle 
eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 

 
SÄRSKILT OM AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN VERKSAMHETER 

 
24 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall under 
kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa 
föreskrifter. 

 
Konsumentelavfall får lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1. 

 
Tömning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt 
efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. 

 
Tömning av fettavskiljare som genererar avfall under kommunalt ansvar ska ske minst sex gånger per år och i 
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren. 

 
Tömning av slam, fett och restprodukter från automatiska fettavskiljare som genererar avfall under kommunalt 
ansvar görs av verksamhetsutövaren enligt tillverkarens anvisningar och i övrigt efter behov för att upprätthålla en 
god funktion i avskiljaren. Avfallet ska lämnas till renhållaren. 

 
Tömning av matavfall från tank som genererar avfall under kommunalt ansvar ska ske enligt tillverkarens 
anvisningar och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren. 

 
ANNAT AVFALL ÄN AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN 
VERKSAMHETER 

 
Uppgiftsskyldighet 

 
25 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall 
under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av 
avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

 
Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen (2020:614) ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet 
av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen (2020:614) till kommunen. 

 
UNDANTAG 

 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

 
26 § Ansökan om dispens enligt 15 kap. 25 § miljöbalken (1998:808) och 30-37 §§ i dessa föreskrifter görs 
skriftligen på särskild blankett och lämnas till tillsynsmyndigheten. 
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Anmälan enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614) och 28-29 §§ i dessa föreskrifter görs skriftligen på 
särskild blankett och lämnas till tillsynsmyndigheten. 

 
Blanketten för ansökan/anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan önskat startdatum. Medgivande om 
dispens och andra undantag kan inte fås retroaktivt. 

 
Dispens och andra undantag kan endast medges under förutsättning att olägenhet för människors hälsa och miljön 
inte uppstår. Medgivna dispenser och andra undantag är personliga och kan återkallas med omedelbar verkan om 
förutsättningarna för dispensen ändras eller inte uppfylls, om föreskrifterna inte följs eller om ägarförhållanden 
eller nyttjanderättshavare ändras. 

 
 
 
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under 
kommunalt ansvar 

 
27 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

 
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas på den egna fastigheten om det sker i 
enlighet med gällande förordningar, lokala föreskrifter för hälsa och miljö, detaljplaner samt rekommendationer 
och brandriskvarningar från räddningstjänsten. 

 
28 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall 
från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten i enlighet med 5 kap. 15 § 
avfallsförordningen (2020:614). 

 
Kompostering ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av kompostjorden. 

 
29 § Kompostering av slam och latrin på fastigheten kan medges efter anmälan till tillsynsmyndigheten i enlighet 
med 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614). Komposteringen ska ske i anläggning som är avsedd för ändamålet 
på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för 
användning av kompostjorden. 

 
Omhändertagande av urin på fastigheten kan medges efter anmälan till tillsynsmyndigheten i enlighet med 5 kap. 
15 § avfallsförordningen (2020:614). Omhändertagande ska ske i anläggning som är avsedd för ändamålet. 
Omhändertagande och spridning av urin på fastigheten ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår. 

 
Utsträckt hämtningsintervall 

 
30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som sorterar ut allt matavfall för kompostering på den egna 
fastigheten, kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten enligt 28 §, beställa hämtning av restavfallet var fjärde 
vecka. Dispens gäller i högst sex år om inget annat anges. 

 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om tillsynsmyndigheten konstaterar att matavfall, trots 
uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall för hämtning eller om 
tillsynsmyndigheten på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på 
det sätt som medgivits eller uppgivits. 

 
31 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger 
anläggningen, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från 
anläggningen. Dispens gäller i högst sex år om inget annat anges. 

 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

 
32 § För fettaskiljare kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare efter ansökan till tillsynsmyndigheten 
medges förlängt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Dispens gäller i högst sex år om inget annat anges. 
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Gemensamma avfallsbehållare 
 

33 § Två eller tre närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan om dispens till 
tillsynsmyndigheten få använda gemensam avfallsbehållare. Detta under förutsättning att avfallet bedöms kunna 
rymmas i behållare av normal storlek. En av fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna skall vara 
betalningsansvarig för abonnemangets rörliga avgift samt ansvara för uppställningsplats för behållarna. Dispens 
gäller i högst sex år om inget annat anges. 

 
Uppehåll i hämtning 

 
34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges uppehåll 
i hämtning av avfall under kommunalt ansvar vid fastigheten. Detta under förutsättning att fastigheten inte ska 
nyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader. Dispens gäller i högst ett år om inget annat 
anges. 

 
Befrielse från hämtning 

 
35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges befrielse 
från hämtning av kommunalt avfall, slam och latrin vid fastigheten. Detta under förutsättning att det finns 
särskilda skäl och att byggnader på fastigheten inte är bebodda och inte används för normalt nyttjande. Dispens 
gäller i högst sex år om inget annat anges. 

 
Befrielse från all kommunal avfallshantering 

 
36 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges befrielse 
från all kommunal avfallshantering av avfall under kommunalt ansvar vid fastigheten. Detta under förutsättning att 
byggnader på fastigheten inte är bebodda och befinner sig i obeboeligt skick. Dispens gäller i högst sex år om inget 
annat anges. 

 
Miljöavgift tas inte ut av renhållaren. 

 
Övriga undantag 

 
37 § Tillsynsmyndigheten kan även i övrigt medge undantag från dessa föreskrifter. Detta under förutsättning att 
särskilda skäl föreligger enligt tillsynsmyndighetens bedömning samt att risk för olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår. 

 
IKRAFTTRÄDANDE 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun 2020- 
06-03 upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda 
föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. 

 
 

Kärl- och säckavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och 
storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara 
väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 
Abonnenten ansvarar för att material är löst vid tömningstillfället så kärl lätt kan tömmas. 

 
 
 
 

 
Typ av avfall som 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall 

 
Krav på 
utsortering 

 
Krav på 
emballering m.m. 

 
Instruktion för 
hämtning/lämning 

Avfall som inte är 
avfall under 
kommunalt ansvar 
(till exempel bygg- 
och rivningsavfall 
från omfattande 
byggverksamhet på 
fastigheten. OBS! 
Gäller 

 
t o m utgången av år 
2022 

 
(se SFS 2020:601) 

 
Detta avfall ska 
hanteras separat från 
avfall under 
kommunalt ansvar 

  
Hämtning av bygg- och 
rivningsavfall kan beställas från 
renhållaren 

Bygg- och 
rivningsavfall 

 
ska sorteras ut i 

 
åtminstone 
fraktionerna 

 
trä, mineral (som 
består 

Detta avfall ska 
sorteras ut 

 
och hanteras separat 
från 

 
annat kommunalt 
avfall och 

avfall under 
kommunalt 

 
Bygg- och rivningsavfall från 
hushållen lämnas vid 
återvinningscentral. Större 
mängder hänvisas till VMAB:s 
anläggning i Mörrum. 

218



Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Föreskrifter för avfallshantering

10

 
 
 

av betong, tegel, 
klinker, 

 
keramik eller sten), 
metall, 

 
glas, plast och gips. 

ansvar enligt 15 
kap. 20 § 

miljöbalken. 

  

 
Farligt avfall 

 
Följande produkter 
eller ämnen utgör 
exempel på vad som 
ska hanteras som 
farligt avfall: 
- Färg, lackavfall 
samt hartser, 
- Limavfall 
(exempel 
kontaktlim, 
epoxilim, spackel), 
- Lysrör 
(exempelvis 
lågenergilampor, 
solarierör, 
halogenlampor) 
- Lösningsmedel 
- Fotokemikalier 
(exempelvis fix och 
framkallare) 
-  
Bekämpningsmedel 
- Sprayburkar 
- Annat starkt surt 
eller alkaliskt avfall 
(exempelvis 
frätande ämnen som 
kaustiksoda, 
svavelsyra, 
ammoniak, lut, 
avkalkningsmedel) 
- Avfall som 
innehåller 
kvicksilver 
(exempelvis 

 
Ska vara tydligt 
märkt med uppgift 
om innehåll. Olika 
typer av farligt avfall 
får inte blandas. 

 
Farligt avfall från hushållen 
lämnas vid återvinningscentral 
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 termometrar, 
barometrar, reläer) 

  

 
Grovavfall 

 
Grovavfall som 
utgör avfall under 
kommunalt ansvar 
behöver på grund av 
avfallets egenskaper 
hanteras separat från 
annat avfall under 
kommunalt ansvar. 

 
Grovavfall från 
hushåll för separat 
borttransport av 
renhållaren ska i den 
mån det är möjligt, 
buntas eller 
förpackas i lämpligt 
emballage. 
Grovavfallet ska 
förses med märkning 
som klargör att det är 
fråga om grovavfall. 

 
Grovavfall från hushållen 
lämnas vid återvinningscentral. 
All övrig transport av grovavfall 
från fastighet ska utföras genom 
kommunens försorg. Hämtning 
från fastighet kan beställas 
separat enligt kommunens 
avfallstaxa. 

 
Trädgårdsavfall 

 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat grovavfall 

 
För abonnenter med 
abonnemang med 
hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, 
ska avfallet läggas 
löst i kärlet och inte 
packas så hårt att 
tömningen försvåras. 
Säck, snöre eller 
annat för emballering 
får inte användas. 

 
Trädgårdsavfall från hushållen 
lämnas vid återvinningscentral. 
All övrig transport av 
trädgårdsavfall från fastighet ska 
utföras genom kommunens 
försorg. Hämtning kan beställas 
separat enligt kommunens 
avfallstaxa. Hämtning av 
trädgårdsavfall sker separat från 
hämtning av annat grovavfall. 
För abonnemang med hämtning 
av trädgårdsavfall i kärl, ska 
avfallet läggas löst i kärlet och 
inte packas så hårt att tömningen 
försvåras. 

 
Trädgårdsavfall i 
form av invasiva 
arter 

 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat 
trädgårdsavfallavfall 

 
Ska förpackas i säck 
eller påse så 
spridningsrisken 
elimineras. 

 
Trädgårdsavfall i form av 
invasiva arter från hushållen 
lämnas vid återvinningscentral 
som brännbart grovavfall. 

 
Mindre mängder kan läggas i 
kärlet för restavfall under 
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   förutsättning att kärlets volym 
räcker till. 

 
Latrin 

 
ska avskiljas och 
hållas skilt från 
annat avfall 

 
ska samlas i tunna 
som ska vara väl 
försluten så att 
avfallet inte kan 
spridas. 

 
Latrintunnor borttransporteras 
från fastighet genom 
kommunens försorg. 

 
Matavfall 

 
ska sorteras ut och 
hållas skilt från 
annat avfall 

 
från hushåll ska 
läggas i påse som 
tillhandahålls av 
renhållaren. 
Matavfall från 
verksamheter ska av 
avfallslämnaren 
förpackas i särskild 
påse, säck eller 
lämnas i tank av typ 
som godkänts av 
avfallsansvariga 
nämnden. 

 
Matavfall borttransporteras från 
fastigheten i enlighet med 
hämtningsintervall som 
kommunen tillhandahåller. 

 
Slam och 
fosforfiltermaterial 
från små 
avloppsanläggningar 

 
ska vara åtkomligt 
för tömning i den 
anläggning där det 
genereras 

 
Filtermaterial från 
fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska 
vara förpackat eller 
tillgängligt på ett 
sådant sätt att 
hämtning kan utföras 
av fordon utrustat 
med kran eller 
suganordning. 

 

 
Fett från 
fettavskiljare 

 
ska vara åtkomligt 
för tömning i den 
anläggning där det 
genereras 

 
- 
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Fett från mekaniska 
fettavskiljare 

 
Töms själv av 
brukaren. Sorteras 
som matavfall 

 
emballeras som 
matavfall 

 

 
Matfetter och 
frityroljor om 
mängden per 
hämtningstillfälle 
överstiger 1 liter 

 
- 

 
ska förvaras i 
behållare med 
tätslutande lock. 
Maximalt 1 liter 
flytande emballerat 
avfall får läggas i 
behållare för 
restavfall, om det kan 
ske utan att 
emballaget går 
sönder. Större mängd 
matfetter eller 
frityroljor lämnas på 
återvinningscentraler. 

 
Matfetter och frityroljor från 
hushåll kan lämnas på 
återvinningscentraler 

 
Döda sällskapsdjur 
samt avfall från 
husbehovsjakt, högst 
10 kilogram per 
hämtningstillfälle. 

 
- 

 
ska förpackas väl 
innan det läggs i 
behållare för 
restavfall. Mindre 
sällskapsdjur 
(maxstorlek hund) 
kan även grävas ner 
på den egna 
fastigheten, förutsatt 
att graven är så djup 
att djur hindras från 
att gräva upp 
kroppen, att ingen 
misstanke om smitta 
föreligger samt att det 
kan ske utan risk för 
olägenhet för 
människors hälsa 
eller miljön. 
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Större djur eller 
större mängd sådant 
avfall 

 
Det vill säga andra 
djur än döda 
sällskapsdjur samt 
avfall från 
husbehovsjakt 
överstigande 10 
kilogram 

 
Kontakta veterinär. 
Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket 
ska beaktas. 

 

 
Andra animaliska 
biprodukter än döda 
sällskapsdjur och 
matavfall. Blandas 
före detta livsmedel 
med annat avfall 
utgör den blandade 
fraktionen före detta 
livsmedel och är 
APB enligt 
definitionen. 

 
- 

 
Före detta 
livsmedel från butik 
ska av 
avfallslämnaren 
[förpackas i särskild 
påse, säck eller 
lämnas i tank av typ 
som godkänts av 
avfallsansvariga 
nämnden]. 

 

 
Stickande och 
skärande avfall 

 
Bland annat kanyler 
och sprutor 

 
Ska förpackas i 
skyddande hölje 
innan det läggs i 
behållare för kärl- 
och säckavfall, så att 
inte skärskador eller 
annan olägenhet 
uppstår. 

 
 

Kanyler ska läggas i 
speciell behållare 
som tillhandahålls 
av apotek och 
lämnas till apotek 
som kommunen har 
avtal med. 
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Förpackningar 

 
I enlighet med 
definitionen av 
förpackning i 
Förordningen om 
producentansvar för 
förpackningar 
(2014:1073) 

 
Lämnas lösa i de 
behållare/ kärl som 
tillhandahålls/anvisas 

 
Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av kommunen 
eller producent 

 
Returpapper 

 
Avfall under 
kommunalt ansvar 
som utgörs av 
tidningar eller 
tidningspapper. 

 
(tidningar: 
tidningar, 
tidskrifter, 
direktreklam, 
kataloger och 
liknande produkter 
av papper, 
tidningspapper: 
papper som 
tidningar trycks på) 

 
Lämnas löst i de 
behållare/ kärl som 
tillhandahålls/anvisas 

 
Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av kommunen 
eller den som kommunen anlitar 
för insamlingen. (Gäller fr o m 
22-01-01, SFS 2020:1302). 

 
Kasserade 
bilbatterier 

 
I enlighet med 
definitionen av 
batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834) 

 
Ställs upp på ett sätt 
som förhindrar att 
batterisyra/innehåll 
rinner ut 

 
Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av producent eller 
på återvinningscentral 

 
Kasserade bärbara 
batterier. Om 
kasserade produkter 
innehåller lösa 
bärbara batterier 
ska dessa plockas ur. 
Är de bärbara 
batterierna inbyggda 
i produkten hanteras 

 
I enlighet med 
definitionen av 
bärbart batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834) 

 
- 

 
Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av producent eller 
på återvinningscentral 

224



Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Föreskrifter för avfallshantering

16

 
 
 

den som avfall från 
elutrustning 

   

 
Konsumentelavfall 

 
Skrymmande 
konsumentelavfall 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat grovavfall. 
Smått elavfall ska 
sorteras ut och 
hållas skiljt från 
kärl- och säckavfall. 

 
- 

 
Konsumtenelavfall lämnas vid 
återvinningscentral. Hämtning 
av skrymmande 
konsumentelavfall kan beställas 
med tjänster för grovavfall enligt 
kommunens avfallstaxa. 

 
Läkemedel 

 
I enlighet med 
definitionen av 
läkemedel i 
förordningen 
(2009:1031) om 
producentansvar för 
läkemedel 

 
ska lämnas i 
behållare/påse som 
tillhandahålls av 
apoteket 

 
Lämnas till apotek 
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Bilaga 2 
 
 
Hämtningsintervall 

 
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång i veckan. 
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång varannan vecka eller en eller två gånger per vecka. 

 
Från flerbostadshus och verksamheter som sorterar ut allt matavfall kan hämtning av restavfall tillhandahållas en 
gång var fjärde vecka. 

 
2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång 
varannan vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång per vecka under juni och juli. 

 
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång varannan 
vecka under perioden mitten av maj – mitten av september. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång i 
veckan under juni och juli. 

 
4. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång varannan vecka under 
perioden mitten av mars – mitten av november 

 
5. Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka. För fritidsboende sker hämtning av latrin en gång varannan 
vecka under perioden mitten av maj – mitten av september 

 
6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt tillsynsmyndighetens beslut eller i annat fall 
efter behov på fastighetsägarens beställning. 

 
7. Fosforfällor ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens tillsynsmyndighet för enskilda 
avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar. 

 
8. Tömning av andra enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år eller efter vad som krävs för 
anläggningens funktion eller enligt tillsynsmyndighetens beslut. 

 
9. Tömning av fettavskiljare sker minst 6 gånger per år eller med det intervall som krävs för anläggningens funktion 
eller enligt tillsynsmyndighetens beslut. 

 
10. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av grovavfall från en- eller tvåbostadshus. 

 
11. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av kyl och frys från en- eller tvåbostadshus. 

 
12. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av returpapper normalt en gång varannan vecka. 
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång i veckan eller en gång var fjärde vecka. 

 
13. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av returpapper en gång var fjärde vecka. 

 
14. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av returpapper en gång var fjärde vecka under 
perioden mitten av maj – mitten av september.. 

 
15. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i 
yrkesmässig verksamhet. (gäller från och med ex 2023-01-01) 

 
Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Karlshamns kommun. 
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Bilaga 3 
 
 
Föreskriftsbilaga, behållare för avfallshantering m.m. 

 
Följande behållare används för avfall under kommunalt ansvar och förpackningar i kommunen 

 
 
 

 
Typ av behållare 

 
Storlek 

 
Används till följande 

 
Instruktion 

 
Kärl 

 
140 l 

 
190 l 

 
240 l 

 
370 l 

 
660 l 

 
Matavfall (endast 140 l) 

 

Restavfall, osorterat 
kommunalt avfall, 
tidningar och 
förpackningsmaterial 
samt wellpapp 

 
Trädgårdsavfall (endast 
370 l) 

 

 
Rullhäckar 

 
800 l 

 
Wellpapp 

 

 
Containrar 5, 8, 10 m3 

 
Restavfall, osorterat 
kommunalt avfall, 
tidningar och 
pappersförpackningar 
samt wellpapp 

 

 
Krantömda 

 
800 l 

 
Matavfall (800 l samt 

 
Kräver godkännande av 

markbehållare  1300 l) renhållaren 
 1300 l   

  Restavfall, osorterat  
 3 m3 kommunalt avfall (3 m3 

samt 5 m3) 
 

 5 m3   
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Container 10 m3 

 
Grovavfall som utgör 
kommunalt avfall 

 

 
Lastväxlarflak 10- 36 m3 

 
Restavfall och osorterat 
kommunalt avfall från 
sopsugsanläggningar 
och liknade 
anläggningar 

 
Kräver godkännande av 
renhållaren 

 
Latrinkärl 

 
45 l 

 
Latrin som utgör 
kommunalt avfall 
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Transportvägar för fordon Bilaga 4 
 

Transportvägar 
Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragväg där fordon för hämtning av avfall 
måste köra för att komma intill och hämta avfallet. Transportvägarnas utformning är en av flera aspekter som 
påverkar avfallshämtarens arbetsmiljö samt säkerheten för de som vistas eller färdas nära hämtningsfordon. 

 
Krav 

1. Byggnader och andra anläggningar ska så långt det är möjligt vara placerade på ett sådant sätt i förhållande 
till omgivande mark att transporter och liknande kan utföras med betryggande säkerhet mot ohälsa och 
olycksfall. 

 

Rekommendationer 
2. Transportväg ska ha en hårdgjord yta. 
3. Transportvägen ska året runt ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 
4. Hämtningsfordon ska inte framföras på gång- och cykelbana. Om det inte kan undvikas, kan dispens sökas 

hos kommunen, väghållare eller fastighetsägaren. 
5. Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån minimeras, och 

undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden. 
6. Transportvägar ska ha den bärighetsklass som krävs med avseende på hämtningsfordonens tyngd, men 

minst bärighetsklass 2. 
7. Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva. 
8. Väghållaren (Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare) ska tillse att det är 

korrekt skyltning och god framkomlighet. 
9. Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering 

tillåts ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken typ av parkering som tillåts, t.ex. utmed vägen 
eller snedställd). Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men 
den ska vara minst 3,5 meter. Träd och växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på vägbredden. 

10. Transportvägar (inklusive garage, täckta pelarhallar eller andra platser där hämtningsfordon ska 
framföras) ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Lägre höjd kan accepteras om lägre fordon än 4,5 meter används 
och kommunen har gett godkännande för detta. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. 

11. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, t.ex. i form av vändplats eller trevägskorsning. 
Vändmöjlighetens mått ska anpassas efter vilken typ av hämtningsfordon som ska användas. I figur 1 och 
figur 2 ges exempel på mått för en baklastande hämtningsbil. 

12. Gångvägar bör inte blockeras vid hämtning av avfall. 
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Figur 1 Fri höjd och bredd 
 
 

 
Figur 2 Vändplatser 
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Föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun 

 
 
INLEDANDE BESTÄMMELSER 

 
Bemyndigande 

 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) 
meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Karlshamns kommun. 

 
Definitioner 

 
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här: 

1. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall samt annat avfall under kommunalt ansvar 
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken (1998:808). 

a. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken (1998:808), det vill säga 
avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 
punkterna. 

b. Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl 
eller säck. Det vill säga exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall 

c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med 
definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt 
nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en 
avfallskod markerad med en asterisk (*). 

f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar 
för elutrustning. 

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 
1069/2009/EG och 142/2011/ EU. 

h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, 
eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I 
begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i 
vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta 
samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är 
mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före 
detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan. 

i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 
kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat avfall som 
omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets eller verksamhetens kärl- och 
säckavfall. 

j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken (1998:808) avfall från 
bygg- och rivningsarbeten. 

k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma 
som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken (1998:808). 

l.  
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 

bruka eller nyttja fastighet. 
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen. 
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5. Med tillsynsmyndigheten avses Miljöförbundet Blekinge Väst. 
6. Med renhållaren avses Västblekinge Miljö AB. 
7. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller 

annan anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar. 
8. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och 

andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen 
endast används för 

a. hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten 
och, 

b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar. 
 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och 
till avfallsförordningen. 

 
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information 

 
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken (1998:808), 
för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall som 
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 

 
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av renhållaren. 

 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av 
miljöbalken utförs av tillsynsmyndigheten. 

 
5 § Renhållaren informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, och konsumentelavfall i 
enlighet med gällande producentansvar. 

 
Betalning och information 

 
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808). Fastighetsinnehavare är avgiftsskyldig om annat inte avtalats med renhållaren. 

 
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem 
som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 

 
SORTERING OCH ÖVERLÄMNING AV AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR 

 
Sortering av avfall 

 
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det 
skilt från annat avfall. 

 
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt 
dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport. 

 
Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar 

 
10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 

 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 19 § dessa föreskrifter 
eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1. 

 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. 
Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt 
ansvar från fastigheten. 
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Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade förhållanden av betydelse för 
avfallshanteringen för fastigheten. 

 
Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt kärl- och säckavfall till för 
därför avsedda insamlingsplatser för avlämning. 

 
Verksamheter på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt kärl- och säckavfall till 
överenskomna insamlingsplatser för avlämning. 

 
Enskilda hushåll som har abonnemang för gemensamhetslösning får transportera bort sitt kärl- och säckavfall till 
platsen för den gemensamma lösningen för avlämning. 

 
 
 
Emballering av avfall under kommunalt ansvar samt placering av behållare 

 
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd. 

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 
 
ANLÄGGANDE, UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV BEHÅLLARE OCH ANNAN 
UTRUSTNING 

 
Anskaffande och ägande 

 
12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga 3. 

 
13 § Kärl, säckar och latrinbehållare ägs av och tillhandahålls av renhållaren. 

Container får ägas av renhållaren, fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas och 
installeras av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

 
Toalettbodar, byggbodar med toalett och andra tillfälliga avloppslösningar tillhandahålls av nyttjaren. 

Sopsugsanläggning ägs av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållaren ska 
utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren. 

 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

 
Anläggande 

 
14 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan 
uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl 
föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 7 
meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

 
Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat 
med kran. 

 
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. 
Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med 
fordon utrustat med kran kan utföras. 
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Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte 
överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 750 kilogram eller har en volym på 0,75 
kubikmeter, om inte särskilda skäl föreligger. Maximal vikt förändras med avståndet. Vid 5 meter är vikten högst 1 
500 kilogram. 

 
Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning 
som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från 
anläggningen. 

 
Rengöring och tillsyn 

 
15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och 
anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom 
buller, lukt och dylikt. 

 
Behållare och inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 

 
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 

 
16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara 
svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid 
hämtningstillfället. 

 
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem 
kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där 
sådan används och baklastande bil där sådan används. 

 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska 
tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. 

 
Behållare skall senast klockan 06.00, på hämtningsdagen, vara uppställt på hämtningsplatsen. 

 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan 
hämtning sker. Latrinbehållare får inte fyllas till mer än maximalt 75 % av volymen. 

 
Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 

 
17 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck, 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna 
avstånd enligt 14 § dessa föreskrifter. 

 
Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan 
ske med det fordon som används. 

 
Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock 
eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller 
manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att 
locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. 

 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. 

 
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för enskilda avloppsanläggningar, 
fettavskiljare och tankar för matavfall får vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger. 

 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och 
nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När 
anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet 
anläggningen tillhör. 
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Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid 
tömning. 

 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt 
filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller 
nyttjanderättshavarens försorg. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd 
slamtömning. 

 
Toalettbodar, byggbodar med toalett och andra tillfälliga avloppslösningar ska vara tillgängliga för tömning med 
slamsugningsfordon. 

 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt 
ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. 

 
18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig 
anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren. 

 
 
 
Hämtnings- och transportvägar 

 
19 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats 
eller vid en av kommunen anvisad plats. 

 
Anvisning av plats görs av kommunstyrelsen. 

 
20 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, 
hålls i farbart skick. 

 
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet. Anvisningar om transportvägar framgår av bilaga 4, Transportvägar. 

 
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats 
som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 19 § dessa föreskrifter. 

 
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant 
skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. 

 
Hämtningsområde och hämtningsintervall 

 
21 § Kommunen utgör två hämtningsområden. Öar utan broförbindelse till fastlandet samt övriga kommunen. 

 
22 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår av bilaga 2. 

 
Boende i en- och tvåbostadshus kan, i stället för att ha egna kärl, få lämna sitt kärl- och säckavfall vid en gemensam 
avfallslösning. 

 
Detta under förutsättning av att: 

 avfallslösningen inkluderar kärl för de kommunala avfallsfraktionerna, restavfall, matavfall och 
returpapper. 

 den gemensam avfallslösingen finns inom promenadavstånd från bostaden. 
 antalet behållare är anpassat till den mängd avfall som bildas. 
 den gemensamma avfallslösingen kan drivas utan att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 

uppstår. 
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En gemensamhetsförening eller en av fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna skall ansvara för 
uppställningsplats för behållarna. Fast avgift betalas av samtliga medlemmar, rörlig avgift betalas av en 
gemensamhetsförening eller en av fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna. 

 
Boende på öar utan broförbindelse till fastlandet skall lämna sitt kärl- och säckavfall på därför avsedda 
insamlingsplatser på fastlandet. 

 
Verksamheter på öar utan broförbindelse till fastlandet skall lämna sitt kärl- och säckavfall på insamlingsplats på 
fastlandet efter överenskommelse med renhållaren. 

 
Åtgärder om föreskrift inte följs. 

 
23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 16 §, 17 § 1-3 st., 6 st. och 8 och 9 
st. samt 20 § 2 st. och 5 st. inte följs. 

 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle 
eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 

 
SÄRSKILT OM AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN VERKSAMHETER 

 
24 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall under 
kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa 
föreskrifter. 

 
Konsumentelavfall får lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1. 

 
Tömning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt 
efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. 

 
Tömning av fettavskiljare som genererar avfall under kommunalt ansvar ska ske minst sex gånger per år och i 
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren. 

 
Tömning av slam, fett och restprodukter från automatiska fettavskiljare som genererar avfall under kommunalt 
ansvar görs av verksamhetsutövaren enligt tillverkarens anvisningar och i övrigt efter behov för att upprätthålla en 
god funktion i avskiljaren. Avfallet ska lämnas till renhållaren. 

 
Tömning av matavfall från tank som genererar avfall under kommunalt ansvar ska ske enligt tillverkarens 
anvisningar och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren. 

 
ANNAT AVFALL ÄN AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN 
VERKSAMHETER 

 
Uppgiftsskyldighet 

 
25 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall 
under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av 
avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

 
Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen (2020:614) ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet 
av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen (2020:614) till kommunen. 

 
UNDANTAG 

 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

 
26 § Ansökan om dispens enligt 15 kap. 25 § miljöbalken (1998:808) och 30-37 §§ i dessa föreskrifter görs 
skriftligen på särskild blankett och lämnas till tillsynsmyndigheten. 
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Anmälan enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614) och 28-29 §§ i dessa föreskrifter görs skriftligen på 
särskild blankett och lämnas till tillsynsmyndigheten. 

 
Blanketten för ansökan/anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan önskat startdatum. Medgivande om 
dispens och andra undantag kan inte fås retroaktivt. 

 
Dispens och andra undantag kan endast medges under förutsättning att olägenhet för människors hälsa och miljön 
inte uppstår. Medgivna dispenser och andra undantag är personliga och kan återkallas med omedelbar verkan om 
förutsättningarna för dispensen ändras eller inte uppfylls, om föreskrifterna inte följs eller om ägarförhållanden 
eller nyttjanderättshavare ändras. 

 
 
 
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under 
kommunalt ansvar 

 
27 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

 
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas på den egna fastigheten om det sker i 
enlighet med gällande förordningar, lokala föreskrifter för hälsa och miljö, detaljplaner samt rekommendationer 
och brandriskvarningar från räddningstjänsten. 

 
28 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall 
från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten i enlighet med 5 kap. 15 § 
avfallsförordningen (2020:614). 

 
Kompostering ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av kompostjorden. 

 
29 § Kompostering av slam och latrin på fastigheten kan medges efter anmälan till tillsynsmyndigheten i enlighet 
med 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614). Komposteringen ska ske i anläggning som är avsedd för ändamålet 
på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för 
användning av kompostjorden. 

 
Omhändertagande av urin på fastigheten kan medges efter anmälan till tillsynsmyndigheten i enlighet med 5 kap. 
15 § avfallsförordningen (2020:614). Omhändertagande ska ske i anläggning som är avsedd för ändamålet. 
Omhändertagande och spridning av urin på fastigheten ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår. 

 
Utsträckt hämtningsintervall 

 
30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som sorterar ut allt matavfall för kompostering på den egna 
fastigheten, kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten enligt 28 §, beställa hämtning av restavfallet var fjärde 
vecka. Dispens gäller i högst sex år om inget annat anges. 

 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om tillsynsmyndigheten konstaterar att matavfall, trots 
uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall för hämtning eller om 
tillsynsmyndigheten på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på 
det sätt som medgivits eller uppgivits. 

 
31 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger 
anläggningen, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från 
anläggningen. Dispens gäller i högst sex år om inget annat anges. 

 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

 
32 § För fettaskiljare kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare efter ansökan till tillsynsmyndigheten 
medges förlängt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Dispens gäller i högst sex år om inget annat anges. 
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Gemensamma avfallsbehållare 
 

33 § Två eller tre närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan om dispens till 
tillsynsmyndigheten få använda gemensam avfallsbehållare. Detta under förutsättning att avfallet bedöms kunna 
rymmas i behållare av normal storlek. En av fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna skall vara 
betalningsansvarig för abonnemangets rörliga avgift samt ansvara för uppställningsplats för behållarna. Dispens 
gäller i högst sex år om inget annat anges. 

 
Uppehåll i hämtning 

 
34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges uppehåll 
i hämtning av avfall under kommunalt ansvar vid fastigheten. Detta under förutsättning att fastigheten inte ska 
nyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader. Dispens gäller i högst ett år om inget annat 
anges. 

 
Befrielse från hämtning 

 
35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges befrielse 
från hämtning av kommunalt avfall, slam och latrin vid fastigheten. Detta under förutsättning att det finns 
särskilda skäl och att byggnader på fastigheten inte är bebodda och inte används för normalt nyttjande. Dispens 
gäller i högst sex år om inget annat anges. 

 
Befrielse från all kommunal avfallshantering 

 
36 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges befrielse 
från all kommunal avfallshantering av avfall under kommunalt ansvar vid fastigheten. Detta under förutsättning att 
byggnader på fastigheten inte är bebodda och befinner sig i obeboeligt skick. Dispens gäller i högst sex år om inget 
annat anges. 

 
Miljöavgift tas inte ut av renhållaren. 

 
Övriga undantag 

 
37 § Tillsynsmyndigheten kan även i övrigt medge undantag från dessa föreskrifter. Detta under förutsättning att 
särskilda skäl föreligger enligt tillsynsmyndighetens bedömning samt att risk för olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår. 

 
IKRAFTTRÄDANDE 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun 2020- 
06-03 upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda 
föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. 

 
 

Kärl- och säckavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och 
storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara 
väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 
Abonnenten ansvarar för att material är löst vid tömningstillfället så kärl lätt kan tömmas. 

 
 
 
 

 
Typ av avfall som 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall 

 
Krav på 
utsortering 

 
Krav på 
emballering m.m. 

 
Instruktion för 
hämtning/lämning 

Avfall som inte är 
avfall under 
kommunalt ansvar 
(till exempel bygg- 
och rivningsavfall 
från omfattande 
byggverksamhet på 
fastigheten. OBS! 
Gäller 

 
t o m utgången av år 
2022 

 
(se SFS 2020:601) 

 
Detta avfall ska 
hanteras separat från 
avfall under 
kommunalt ansvar 

  
Hämtning av bygg- och 
rivningsavfall kan beställas från 
renhållaren 

Bygg- och 
rivningsavfall 

 
ska sorteras ut i 

 
åtminstone 
fraktionerna 

 
trä, mineral (som 
består 

Detta avfall ska 
sorteras ut 

 
och hanteras separat 
från 

 
annat kommunalt 
avfall och 

avfall under 
kommunalt 

 
Bygg- och rivningsavfall från 
hushållen lämnas vid 
återvinningscentral. Större 
mängder hänvisas till VMAB:s 
anläggning i Mörrum. 
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av betong, tegel, 
klinker, 

 
keramik eller sten), 
metall, 

 
glas, plast och gips. 

ansvar enligt 15 
kap. 20 § 

miljöbalken. 

  

 
Farligt avfall 

 
Följande produkter 
eller ämnen utgör 
exempel på vad som 
ska hanteras som 
farligt avfall: 
- Färg, lackavfall 
samt hartser, 
- Limavfall 
(exempel 
kontaktlim, 
epoxilim, spackel), 
- Lysrör 
(exempelvis 
lågenergilampor, 
solarierör, 
halogenlampor) 
- Lösningsmedel 
- Fotokemikalier 
(exempelvis fix och 
framkallare) 
-  
Bekämpningsmedel 
- Sprayburkar 
- Annat starkt surt 
eller alkaliskt avfall 
(exempelvis 
frätande ämnen som 
kaustiksoda, 
svavelsyra, 
ammoniak, lut, 
avkalkningsmedel) 
- Avfall som 
innehåller 
kvicksilver 
(exempelvis 

 
Ska vara tydligt 
märkt med uppgift 
om innehåll. Olika 
typer av farligt avfall 
får inte blandas. 

 
Farligt avfall från hushållen 
lämnas vid återvinningscentral 
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 termometrar, 
barometrar, reläer) 

  

 
Grovavfall 

 
Grovavfall som 
utgör avfall under 
kommunalt ansvar 
behöver på grund av 
avfallets egenskaper 
hanteras separat från 
annat avfall under 
kommunalt ansvar. 

 
Grovavfall från 
hushåll för separat 
borttransport av 
renhållaren ska i den 
mån det är möjligt, 
buntas eller 
förpackas i lämpligt 
emballage. 
Grovavfallet ska 
förses med märkning 
som klargör att det är 
fråga om grovavfall. 

 
Grovavfall från hushållen 
lämnas vid återvinningscentral. 
All övrig transport av grovavfall 
från fastighet ska utföras genom 
kommunens försorg. Hämtning 
från fastighet kan beställas 
separat enligt kommunens 
avfallstaxa. 

 
Trädgårdsavfall 

 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat grovavfall 

 
För abonnenter med 
abonnemang med 
hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, 
ska avfallet läggas 
löst i kärlet och inte 
packas så hårt att 
tömningen försvåras. 
Säck, snöre eller 
annat för emballering 
får inte användas. 

 
Trädgårdsavfall från hushållen 
lämnas vid återvinningscentral. 
All övrig transport av 
trädgårdsavfall från fastighet ska 
utföras genom kommunens 
försorg. Hämtning kan beställas 
separat enligt kommunens 
avfallstaxa. Hämtning av 
trädgårdsavfall sker separat från 
hämtning av annat grovavfall. 
För abonnemang med hämtning 
av trädgårdsavfall i kärl, ska 
avfallet läggas löst i kärlet och 
inte packas så hårt att tömningen 
försvåras. 

 
Trädgårdsavfall i 
form av invasiva 
arter 

 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat 
trädgårdsavfallavfall 

 
Ska förpackas i säck 
eller påse så 
spridningsrisken 
elimineras. 

 
Trädgårdsavfall i form av 
invasiva arter från hushållen 
lämnas vid återvinningscentral 
som brännbart grovavfall. 

 
Mindre mängder kan läggas i 
kärlet för restavfall under 
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   förutsättning att kärlets volym 
räcker till. 

 
Latrin 

 
ska avskiljas och 
hållas skilt från 
annat avfall 

 
ska samlas i tunna 
som ska vara väl 
försluten så att 
avfallet inte kan 
spridas. 

 
Latrintunnor borttransporteras 
från fastighet genom 
kommunens försorg. 

 
Matavfall 

 
ska sorteras ut och 
hållas skilt från 
annat avfall 

 
från hushåll ska 
läggas i påse som 
tillhandahålls av 
renhållaren. 
Matavfall från 
verksamheter ska av 
avfallslämnaren 
förpackas i särskild 
påse, säck eller 
lämnas i tank av typ 
som godkänts av 
avfallsansvariga 
nämnden. 

 
Matavfall borttransporteras från 
fastigheten i enlighet med 
hämtningsintervall som 
kommunen tillhandahåller. 

 
Slam och 
fosforfiltermaterial 
från små 
avloppsanläggningar 

 
ska vara åtkomligt 
för tömning i den 
anläggning där det 
genereras 

 
Filtermaterial från 
fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska 
vara förpackat eller 
tillgängligt på ett 
sådant sätt att 
hämtning kan utföras 
av fordon utrustat 
med kran eller 
suganordning. 

 

 
Fett från 
fettavskiljare 

 
ska vara åtkomligt 
för tömning i den 
anläggning där det 
genereras 

 
- 

 

242



Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Föreskrifter för avfallshantering

13

 
 
 

 
Fett från mekaniska 
fettavskiljare 

 
Töms själv av 
brukaren. Sorteras 
som matavfall 

 
emballeras som 
matavfall 

 

 
Matfetter och 
frityroljor om 
mängden per 
hämtningstillfälle 
överstiger 1 liter 

 
- 

 
ska förvaras i 
behållare med 
tätslutande lock. 
Maximalt 1 liter 
flytande emballerat 
avfall får läggas i 
behållare för 
restavfall, om det kan 
ske utan att 
emballaget går 
sönder. Större mängd 
matfetter eller 
frityroljor lämnas på 
återvinningscentraler. 

 
Matfetter och frityroljor från 
hushåll kan lämnas på 
återvinningscentraler 

 
Döda sällskapsdjur 
samt avfall från 
husbehovsjakt, högst 
10 kilogram per 
hämtningstillfälle. 

 
- 

 
ska förpackas väl 
innan det läggs i 
behållare för 
restavfall. Mindre 
sällskapsdjur 
(maxstorlek hund) 
kan även grävas ner 
på den egna 
fastigheten, förutsatt 
att graven är så djup 
att djur hindras från 
att gräva upp 
kroppen, att ingen 
misstanke om smitta 
föreligger samt att det 
kan ske utan risk för 
olägenhet för 
människors hälsa 
eller miljön. 
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Större djur eller 
större mängd sådant 
avfall 

 
Det vill säga andra 
djur än döda 
sällskapsdjur samt 
avfall från 
husbehovsjakt 
överstigande 10 
kilogram 

 
Kontakta veterinär. 
Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket 
ska beaktas. 

 

 
Andra animaliska 
biprodukter än döda 
sällskapsdjur och 
matavfall. Blandas 
före detta livsmedel 
med annat avfall 
utgör den blandade 
fraktionen före detta 
livsmedel och är 
APB enligt 
definitionen. 

 
- 

 
Före detta 
livsmedel från butik 
ska av 
avfallslämnaren 
[förpackas i särskild 
påse, säck eller 
lämnas i tank av typ 
som godkänts av 
avfallsansvariga 
nämnden]. 

 

 
Stickande och 
skärande avfall 

 
Bland annat kanyler 
och sprutor 

 
Ska förpackas i 
skyddande hölje 
innan det läggs i 
behållare för kärl- 
och säckavfall, så att 
inte skärskador eller 
annan olägenhet 
uppstår. 

 
 

Kanyler ska läggas i 
speciell behållare 
som tillhandahålls 
av apotek och 
lämnas till apotek 
som kommunen har 
avtal med. 
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Förpackningar 

 
I enlighet med 
definitionen av 
förpackning i 
Förordningen om 
producentansvar för 
förpackningar 
(2014:1073) 

 
Lämnas lösa i de 
behållare/ kärl som 
tillhandahålls/anvisas 

 
Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av kommunen 
eller producent 

 
Returpapper 

 
Avfall under 
kommunalt ansvar 
som utgörs av 
tidningar eller 
tidningspapper. 

 
(tidningar: 
tidningar, 
tidskrifter, 
direktreklam, 
kataloger och 
liknande produkter 
av papper, 
tidningspapper: 
papper som 
tidningar trycks på) 

 
Lämnas löst i de 
behållare/ kärl som 
tillhandahålls/anvisas 

 
Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av kommunen 
eller den som kommunen anlitar 
för insamlingen. (Gäller fr o m 
22-01-01, SFS 2020:1302). 

 
Kasserade 
bilbatterier 

 
I enlighet med 
definitionen av 
batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834) 

 
Ställs upp på ett sätt 
som förhindrar att 
batterisyra/innehåll 
rinner ut 

 
Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av producent eller 
på återvinningscentral 

 
Kasserade bärbara 
batterier. Om 
kasserade produkter 
innehåller lösa 
bärbara batterier 
ska dessa plockas ur. 
Är de bärbara 
batterierna inbyggda 
i produkten hanteras 

 
I enlighet med 
definitionen av 
bärbart batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834) 

 
- 

 
Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av producent eller 
på återvinningscentral 
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den som avfall från 
elutrustning 

   

 
Konsumentelavfall 

 
Skrymmande 
konsumentelavfall 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat grovavfall. 
Smått elavfall ska 
sorteras ut och 
hållas skiljt från 
kärl- och säckavfall. 

 
- 

 
Konsumtenelavfall lämnas vid 
återvinningscentral. Hämtning 
av skrymmande 
konsumentelavfall kan beställas 
med tjänster för grovavfall enligt 
kommunens avfallstaxa. 

 
Läkemedel 

 
I enlighet med 
definitionen av 
läkemedel i 
förordningen 
(2009:1031) om 
producentansvar för 
läkemedel 

 
ska lämnas i 
behållare/påse som 
tillhandahålls av 
apoteket 

 
Lämnas till apotek 
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Bilaga 2 
 
 
Hämtningsintervall 

 
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång i veckan. 
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång varannan vecka eller en eller två gånger per vecka. 

 
Från flerbostadshus och verksamheter som sorterar ut allt matavfall kan hämtning av restavfall tillhandahållas en 
gång var fjärde vecka. 

 
2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång 
varannan vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång per vecka under juni och juli. 

 
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång varannan 
vecka under perioden mitten av maj – mitten av september. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång i 
veckan under juni och juli. 

 
4. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång varannan vecka under 
perioden mitten av mars – mitten av november 

 
5. Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka. För fritidsboende sker hämtning av latrin en gång varannan 
vecka under perioden mitten av maj – mitten av september 

 
6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt tillsynsmyndighetens beslut eller i annat fall 
efter behov på fastighetsägarens beställning. 

 
7. Fosforfällor ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens tillsynsmyndighet för enskilda 
avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar. 

 
8. Tömning av andra enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år eller efter vad som krävs för 
anläggningens funktion eller enligt tillsynsmyndighetens beslut. 

 
9. Tömning av fettavskiljare sker minst 6 gånger per år eller med det intervall som krävs för anläggningens funktion 
eller enligt tillsynsmyndighetens beslut. 

 
10. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av grovavfall från en- eller tvåbostadshus. 

 
11. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av kyl och frys från en- eller tvåbostadshus. 

 
12. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av returpapper normalt en gång varannan vecka. 
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång i veckan eller en gång var fjärde vecka. 

 
13. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av returpapper en gång var fjärde vecka. 

 
14. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av returpapper en gång var fjärde vecka under 
perioden mitten av maj – mitten av september.. 

 
15. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i 
yrkesmässig verksamhet. (gäller från och med ex 2023-01-01) 

 
Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Karlshamns kommun. 
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Bilaga 3 
 
 
Föreskriftsbilaga, behållare för avfallshantering m.m. 

 
Följande behållare används för avfall under kommunalt ansvar och förpackningar i kommunen 

 
 
 

 
Typ av behållare 

 
Storlek 

 
Används till följande 

 
Instruktion 

 
Kärl 

 
140 l 

 
190 l 

 
240 l 

 
370 l 

 
660 l 

 
Matavfall (endast 140 l) 

 

Restavfall, osorterat 
kommunalt avfall, 
tidningar och 
förpackningsmaterial 
samt wellpapp 

 
Trädgårdsavfall (endast 
370 l) 

 

 
Rullhäckar 

 
800 l 

 
Wellpapp 

 

 
Containrar 5, 8, 10 m3 

 
Restavfall, osorterat 
kommunalt avfall, 
tidningar och 
pappersförpackningar 
samt wellpapp 

 

 
Krantömda 

 
800 l 

 
Matavfall (800 l samt 

 
Kräver godkännande av 

markbehållare  1300 l) renhållaren 
 1300 l   

  Restavfall, osorterat  
 3 m3 kommunalt avfall (3 m3 

samt 5 m3) 
 

 5 m3   
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Container 10 m3 

 
Grovavfall som utgör 
kommunalt avfall 

 

 
Lastväxlarflak 10- 36 m3 

 
Restavfall och osorterat 
kommunalt avfall från 
sopsugsanläggningar 
och liknade 
anläggningar 

 
Kräver godkännande av 
renhållaren 

 
Latrinkärl 

 
45 l 

 
Latrin som utgör 
kommunalt avfall 
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Transportvägar för fordon Bilaga 4 
 

Transportvägar 
Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragväg där fordon för hämtning av avfall 
måste köra för att komma intill och hämta avfallet. Transportvägarnas utformning är en av flera aspekter som 
påverkar avfallshämtarens arbetsmiljö samt säkerheten för de som vistas eller färdas nära hämtningsfordon. 

 
Krav 

1. Byggnader och andra anläggningar ska så långt det är möjligt vara placerade på ett sådant sätt i förhållande 
till omgivande mark att transporter och liknande kan utföras med betryggande säkerhet mot ohälsa och 
olycksfall. 

 

Rekommendationer 
2. Transportväg ska ha en hårdgjord yta. 
3. Transportvägen ska året runt ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 
4. Hämtningsfordon ska inte framföras på gång- och cykelbana. Om det inte kan undvikas, kan dispens sökas 

hos kommunen, väghållare eller fastighetsägaren. 
5. Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån minimeras, och 

undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden. 
6. Transportvägar ska ha den bärighetsklass som krävs med avseende på hämtningsfordonens tyngd, men 

minst bärighetsklass 2. 
7. Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva. 
8. Väghållaren (Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare) ska tillse att det är 

korrekt skyltning och god framkomlighet. 
9. Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering 

tillåts ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken typ av parkering som tillåts, t.ex. utmed vägen 
eller snedställd). Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men 
den ska vara minst 3,5 meter. Träd och växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på vägbredden. 

10. Transportvägar (inklusive garage, täckta pelarhallar eller andra platser där hämtningsfordon ska 
framföras) ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Lägre höjd kan accepteras om lägre fordon än 4,5 meter används 
och kommunen har gett godkännande för detta. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. 

11. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, t.ex. i form av vändplats eller trevägskorsning. 
Vändmöjlighetens mått ska anpassas efter vilken typ av hämtningsfordon som ska användas. I figur 1 och 
figur 2 ges exempel på mått för en baklastande hämtningsbil. 

12. Gångvägar bör inte blockeras vid hämtning av avfall. 
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Figur 1 Fri höjd och bredd 
 
 

 
Figur 2 Vändplatser 
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                                                                                                 Mörrum 2022-10-31 
 
 Dnr: 22204 

 
 
 Karlshamn kommun 
 Kommunfullmäktige 
  
 
 
 
 

 

Förslag till ändring av föreskrifter för avfallshantering 
 
En mindre felaktighet i befintliga föreskrifter för avfallshantering i Karlshamns, 
Sölvesborgs och Olofströms kommun har identifierats. 

 
 Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 20 oktober 2022 förslag till 
ändring av föreskrifter för avfallshantering för kommunerna Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg. Styrelsen beslutade att lämna förslag till ändring av föreskrifter för 
avfallshantering med följande förändring för Karlshamn:   
 
10 § 
Nuvarande text: 
Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt 
kärl- och säckavfall till anvisade insamlingsplatser för avlämning. 

 
Förslag till ny text: 
Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt 
kärl- och säckavfall till för därför avsedda insamlingsplatser för avlämning. 
 
 
Då förändringen är redaktionell så bedöms det inte finnas något behov att ställa ut 
föreskrifterna för allmänheten. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår att förändringen i föreskrifter för avfallshantering enligt 
ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2023. 
 
 
 
 
För VMAB 
 
Susanna Strandberg, VD 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta  
 
att anta reviderat förslag till Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
med följande ändringar: 
 
att föreslaget tillägg om att ”Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott som erhåller 
begränsat årsarvode erhåller ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst” stryks 
 
att informationen gällande förlorad arbetsinkomst i 2 kap. 4 § stryks och ersätts av 
samma information som står under 1 kap. 2 § i bestämmelser om ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda. 
 
Sammanfattning 
 
Arvodeskommittén har gjort en mindre revidering av Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda. Detta för att bestämmelserna ska anpassas till den nya 
nämndsorganisationen som träder i kraft efter årsskiftet enligt fullmäktiges beslut § 169, 
2022-11-07. Den nya nämndsorganisationen föranleder att flera nämnder avvecklas 
samt att det tillkommer en ny nämnd och två nya utskott vilket i sin tur innebär behov av 
revidering av bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda.  
 
Med anledning av det maktskifte som skett kommer en genomgripande revidering att 
ske av bestämmelserna om ekonomisk ersättning efter årsskiftet 2022/2023. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Förslag till Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
Nu gällande Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på följande: att föreslaget tillägg om att ”Ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott som erhåller begränsat årsarvode erhåller ingen 
ersättning för förlorad arbetsinkomst” stryks. Vidare är förslaget att informationen 
gällande förlorad arbetsinkomst i 2 kap. 4 § stryks och ersätts av samma information 
som står under 1 kap. 2 § i bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda. Detta utifrån att det framkommit att det inte är förenligt med 
kommunallagens bestämmelser samt rättspraxis. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
HR-chef Marie Björnsson 
Lönechef Annika Risberg 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
Administratör Aili Martinsson 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Arvodeskommittén 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Arvodeskommitténs beslut 
 
Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta  
 
att anta reviderat förslag till Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 
 
Sammanfattning 
 
Arvodeskommittén har gjort en mindre revidering av Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda. Detta för att bestämmelserna ska anpassas till den nya 
nämndsorganisationen som träder i kraft efter årsskiftet enligt fullmäktiges beslut § 169, 
2022-11-07. Den nya nämndsorganisationen föranleder att flera nämnder avvecklas 
samt att det tillkommer en ny nämnd och två nya utskott vilket i sin tur innebär behov av 
revidering av bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda.  
 
Med anledning av det maktskifte som skett kommer en genomgripande revidering att 
ske av bestämmelserna om ekonomisk ersättning efter årsskiftet 2022/2023. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
2 Nu gällande Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 
Förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Förslag till Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
Nu gällande Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
HR-chef Marie Björnsson 
Lönechef Annika Risberg 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
Administratör Aili Martinsson 
Författningssamlingen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-23 Dnr: 2022/3499 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Arvodeskommittén 2022-11-24 6 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 311 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 
Förslag till beslut 
 
Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta  
 
att anta reviderat förslag till Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda.   
 
Sammanfattning 
 
Arvodeskommittén har gjort en mindre revidering av Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda. Detta för att bestämmelserna ska anpassas till den nya 
nämndsorganisationen som träder i kraft efter årsskiftet enligt fullmäktiges beslut § 169, 
2022-11-07. Den nya nämndsorganisationen föranleder att flera nämnder avvecklas 
samt att det tillkommer en ny nämnd och två nya utskott vilket i sin tur innebär behov av 
revidering av bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda.  
 
Med anledning av det maktskifte som skett kommer en genomgripande revidering att 
ske av bestämmelserna om ekonomisk ersättning efter årsskiftet 2022/2023. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Förslag till Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
Nu gällande Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
Ordförandemissiv - Tillägg till ekonomisk ersättning till förtroendevalda 2023-2026 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
HR-chef Marie Björnsson 
Lönechef Annika Risberg 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
Administratör Aili Martinsson 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Jonna Nilsson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-23 Dnr: 2022/3499 

 

Förvaltningsjurist
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  Kansli 
Gäller från: 2021-01-01 
Antagen: KF § 154, 2018-12-19 
Reviderad: KF § 7 2019-02-18, KF § 174 2020-12-07,  
KF § 36 2021-03-22, KF § 71, 2021-05-03, KF § XX, 2022-
XX-XX 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Bestämmelser om ekonomiska er- 
sättningar till förtroendevalda 

 
 
 
 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 

 
Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 

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

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

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

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

 
I 4:e kapitlet finns gemensamma bestämmelser samt bestämmelser för pensionsavsättning, omställ- 
ningsstöd samt försäkringar. 

258



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bestämmelser om ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda

2

 
1 kapitlet 
Förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode 

1 § 
 

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

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

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

 
 

2 § Förlorad arbetsinkomst 
 

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

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

 
 

3 § Förlorad pensionsförmån 
 

Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 
4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroen- 
devalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. I de fall den förtroendevalda 
kan styrka en faktisk högre förlorad pensionsförmån än 4,5 % på förlorad arbetsinkomst ska istäl- 
let den styrkta summan avsättas, upp till och med maximalt ett inkomstbasbelopp. 
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3

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

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

 
 

4 § Förlorad semesterförmån 
 

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

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

 
 

5 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m. 
 

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

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

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

 
 

6 § Arvode för sammanträden med mera 
 

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

 
Arvodet inkluderar tid för inläsning av handlingar och andra sammanträdesförberedelser. 

 
 

7 § Resekostnader 
 

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

 
 
 

260



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bestämmelser om ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda

4

 
 
 
 

8 § Barntillsynskostnader 
 

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

 
 

9 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning 
 

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

 
 

10 § Övriga kostnader 
 

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

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

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

1 § 
 

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

 
 

2 § Begränsat årsarvode 
 

Begränsat årsarvode utgör bl.a. ersättning för följande: 
 

· Att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet 
 

· Att förbereda ärenden och sammanträden 
 

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

· Att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter. 
 

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

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

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

 
 

3 § Arvode för sammanträden med mera 
 

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

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

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

 
 
 

5 § Förlorad pensionsförmån 
 

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

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

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

 
 

6 § Förlorad semesterförmån 
 

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

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

 
 

7 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m. 
 

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

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

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

 
 
 

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

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

 

10 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning 
 

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

 

11 § Övriga kostnader 
 

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

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

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

1 § 
 

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

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

 
 

2 § Arvode 
 

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

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

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

Ersättning för sammanträde och förrättning utgår ej. 

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

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

 
 

3 § Förlorad pensionsförmån 
 

Förlorad pensionsförmån utgår enligt OPF-KL. 
 
 

4 § Sjukdom 
 

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

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

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

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

 
 

4 kapitlet 
Gemensamma bestämmelser 

 
1 § Tidpunkt för när förtroendevald tillträder respektive lämnar ett uppdrag 

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

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

 

2 § Hur man begär ersättning 
 

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

 
Årsarvode och begränsat årsarvode betalas ut utan föregående anmälan. 

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

 
 

3 § Tidsfrister 
 

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

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

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

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

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

 
 

5 § Utbetalning av arvoden och andra ersättningar 
 

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

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

 
 

6 § OPF-KL 
 

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

 

7 § Omställningsstöd 
 

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

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

 

8 § Pension 
 

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

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

 

9 § Övrigt försäkringsskydd 
 
 
 

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

 
 

Förtroendevalda omfattas av efterlevandeskydd enligt OPF-KL. 
 

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

 
Förtroendevalda omfattas av tjänstereseförsäkring tecknad av Karlshamns kommun. 

 
 

10 § Tolkning av bestämmelserna 

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

ARVODESBILAGA 

 

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

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

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

Nämnder och styrelse 
 

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

 
Organ Ordf Vice ordf. Övr. ledamöter Ant. ledamöter 

Kommunfullmäktige 2,66 0,95 *) 51 

Kommunstyrelsen 11,4 2,66 *) 15 

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

Trygghet, kultur, fritid och 
folkhälsoutskott  

2,0 0,95 *) 5+5 ersättare 

 
Näringslivs- och 
samhällsbyggnadsutskott  

2,0 0,95 *) 5+5 ersättare 

Kommunrevisionen 1,33 0,66 0,5 7 

Valnämnd (valår) 0,6 *) *) 5 

Överförmyndarnämnden 1,33 0,66 *) 3 

Utbildningsnämnden 2,66 0,95 *) 13 

Omsorg- och 
arbetsmarknadsnämnden 

2,66 0,95 *) 13 

Utskott inom  
Omsorgsnämnden 
Individutskottet**) 

 
1,33 

 
0,45 

 
*) 

 
7 

 
Teknik-, digitaliserings- och 
jävsnämnd  

 
2,0 

 
0,95 

 
*) 

 
7+5 ersättare 

Byggnadsnämnden 2,0 0,95 *) 11 

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

Kulturnämnden 2,0 0,95 *) 9 

Krisledningsnämnd *) *) *) 7 
 
 *)  Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1. 
 **)  Jourersättning utgår med samma belopp som sammanträdesarvode. 
 Sammanträdesarvode och jourersättning kan utgå samma dag. 
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Kommunala aktiebolag Ordf. Vice.ordf. Övr.ledamöter Lekmanna 
revision 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Kommunalförbund och av flera kommuner gemensamt ägt bolag 

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

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

 
Aktiebolag Ordf. Vice.ordf

. 
Övr. 

ledamöter 
Lekmanna 
revision 

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

KhGK Fastighets AB   0,38 0,095 

Kommunsamverkan 
Cura Individutveckling 

2,0 0,76 *) 0,095 

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

Miljöförbundet Blekinge Väst 2,0 0,76 *) 0,095 
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Aktiebolag Ordf. Vice ordf Övr. 

ledamöter 
Lekmanna-

revision 
Sydarkivera **)     

Visit Blekinge   0,76 *) 0,095 

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

 
 
 

Samordnare samt oppositionsråd 
Samordnare 

 
2,66 

Oppositionsråd 9,12 

Samordnare utses av kommunstyrelsen.  

 
Gruppledare 
Gruppledare: 

 
 

0,95 
 

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

 
Tjänstgöring vid röstmottagning m. m. 

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

 

Arvode för sammanträden 
 

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

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

 

Arvodering Ungdomsrådet 
 

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

272



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bestämmelser om ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda

16

 
 

Förlorad arbetsinkomst per timme 
 

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

 

Förlorad semesterdag 
 

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

För vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk samt barntillsynskostnad 
 

Styrkt verklig merkostnad. 
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Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 

 
Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 

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

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

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

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

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

1 § 
 

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

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

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

 
 

2 § Förlorad arbetsinkomst 
 

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

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

 
 

3 § Förlorad pensionsförmån 
 

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

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

 
 

4 § Förlorad semesterförmån 
 

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

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

 
 

5 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m. 
 

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

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

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

 
 

6 § Arvode för sammanträden med mera 
 

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

 
Arvodet inkluderar tid för inläsning av handlingar och andra sammanträdesförberedelser. 

 
 

7 § Resekostnader 
 

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

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

 
 

9 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning 
 

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

 
 

10 § Övriga kostnader 
 

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

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

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

1 § 
 

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

 
 

2 § Begränsat årsarvode 
 

Begränsat årsarvode utgör bl.a. ersättning för följande: 
 

· Att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet 
 

· Att förbereda ärenden och sammanträden 
 

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

· Att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter. 
 

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

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

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

 
 

3 § Arvode för sammanträden med mera 
 

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

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

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

 
 
 

5 § Förlorad pensionsförmån 
 

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

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

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

 
 

6 § Förlorad semesterförmån 
 

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

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

 
 

7 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m. 
 

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

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

279



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bestämmelser om ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda

7

 
 

8 § Resekostnader 
 

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

 
 
 

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

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

 

10 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning 
 

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

 

11 § Övriga kostnader 
 

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

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

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

1 § 
 

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

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

 
 

2 § Arvode 
 

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

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

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

Ersättning för sammanträde och förrättning utgår ej. 

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

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

 
 

3 § Förlorad pensionsförmån 
 

Förlorad pensionsförmån utgår enligt OPF-KL. 
 
 

4 § Sjukdom 
 

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

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

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

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

 
 

4 kapitlet 
Gemensamma bestämmelser 

 
1 § Tidpunkt för när förtroendevald tillträder respektive lämnar ett uppdrag 

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

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

 

2 § Hur man begär ersättning 
 

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

 
Årsarvode och begränsat årsarvode betalas ut utan föregående anmälan. 

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

 
 

3 § Tidsfrister 
 

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

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

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

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

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

 
 

5 § Utbetalning av arvoden och andra ersättningar 
 

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

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

 
 

6 § OPF-KL 
 

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

 

7 § Omställningsstöd 
 

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

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

 

8 § Pension 
 

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

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

 

9 § Övrigt försäkringsskydd 
 
 
 

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

 
 

Förtroendevalda omfattas av efterlevandeskydd enligt OPF-KL. 
 

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

 
Förtroendevalda omfattas av tjänstereseförsäkring tecknad av Karlshamns kommun. 

 
 

10 § Tolkning av bestämmelserna 

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

ARVODESBILAGA 

 

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

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

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

Nämnder och styrelse 
 

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

 
Organ Ordf Vice ordf. Övr. ledamöter Ant. ledamöter 

Kommunfullmäktige 2,66 0,95 *) 51 

Kommunstyrelsen 11,4 2,66 *) 15 

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

Trygghet, kultur, fritid och 
folkhälsoutskott  

2,0 0,95 *) 5+5 ersättare 

 
Näringslivs- och 
samhällsbyggnadsutskott  

2,0 0,95 *) 5+5 ersättare 

Kommunrevisionen 1,33 0,66 0,5 7 

Valnämnd (valår) 0,6 *) *) 5 

Överförmyndarnämnden 1,33 0,66 *) 3 

Utbildningsnämnden 2,66 0,95 *) 13 

Omsorg- och 
arbetsmarknadsnämnden 

2,66 0,95 *) 13 

Utskott inom  
Omsorgsnämnden 
Individutskottet**) 

 
1,33 

 
0,45 

 
*) 

 
7 

 
Teknik-, digitaliserings- och 
jävsnämnd  

 
2,0 

 
0,95 

 
*) 

 
7+5 ersättare 

Byggnadsnämnden 2,0 0,95 *) 11 

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

Kulturnämnden 2,0 0,95 *) 9 

Krisledningsnämnd *) *) *) 7 
 
 *)  Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1. 
 **)  Jourersättning utgår med samma belopp som sammanträdesarvode. 
 Sammanträdesarvode och jourersättning kan utgå samma dag. 
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Kommunala aktiebolag Ordf. Vice.ordf. Övr.ledamöter Lekmanna 
revision 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Kommunalförbund och av flera kommuner gemensamt ägt bolag 

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

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

 
Aktiebolag Ordf. Vice.ordf

. 
Övr. 

ledamöter 
Lekmanna 
revision 

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

KhGK Fastighets AB   0,38 0,095 

Kommunsamverkan 
Cura Individutveckling 

2,0 0,76 *) 0,095 

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

Miljöförbundet Blekinge Väst 2,0 0,76 *) 0,095 
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Aktiebolag Ordf. Vice ordf Övr. 

ledamöter 
Lekmanna-

revision 
Sydarkivera **)     

Visit Blekinge   0,76 *) 0,095 

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

 
 
 

Samordnare samt oppositionsråd 
Samordnare 

 
2,66 

Oppositionsråd 9,12 

Samordnare utses av kommunstyrelsen.  

 
Gruppledare 
Gruppledare: 

 
 

0,95 
 

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

 
Tjänstgöring vid röstmottagning m. m. 

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

 

Arvode för sammanträden 
 

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

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

 

Arvodering Ungdomsrådet 
 

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

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

 

Förlorad semesterdag 
 

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

För vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk samt barntillsynskostnad 
 

Styrkt verklig merkostnad. 
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Karlshamns 
kommun 

ORDFÖRANDEMISSIV 
2022-12-09 
 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2022/3499 

 

 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
mandatperioden 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att arvodeskommitténs förslag till bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 även ska omfatta Karlshamns kommuns 
förtroendevalda i Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd. 
 
Sammanfattning 
 
Till Kommunfullmäktige 2022-12-12 ligger förslag från arvodeskommittén om reviderade 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 2023-2026. I det 
ursprungliga förslaget är överförmyndarnämnden överstruken då nämnden 2023-01-01 
uppgår i Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd. 
 
I avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn och Ronneby 
kommuner följer att arvodet till förtroendevalda ska kostnadsföras på hemkommunen. 
Arvodet ingår således inte i den gemensamma nämndens verksamhetsbudget och bör 
därmed innefattas i Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda. 
 
 
 
 
 
 
 
Björn Tenland Nurhadi  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad bolagsordning för NetPort Science Park AB med följande ändring: 
 
att texten under rubriken ”styrelse” ska ha följande lydelse: ”Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande 
och vice ordförande i bolagets styrelse.”  
 
att ägarombudet uppdras att på bolagsstämman yrka att stämman antar 
bolagsordningen.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har genom beslut i kommunfullmäktige den 28 juni 2022 § 113 
beslutat att förvärva NetPort Science Park AB samt beslutat om att organisera bolaget 
under Stadsvapnet AB.  
 
För kommunala bolag finns bestämmelser om överlämnande av kommunala 
angelägenheter, (10 kap. 3 § kommunallagen). Av dessa bestämmelser följer bland 
annat att fullmäktige ska:  
 
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut 

i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 
fattas, 

5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 

över till privata utförare.  
 
En översyn har gjorts av NetPort Science Park AB:s befintliga bolagsordning och ett 
förslag till reviderad bolagsordning har tagits fram med beaktande av tillämpliga 
bestämmelser i kommunallagen. Även en del redaktionella ändringar har gjorts för att 
anpassa bolagsordningen till den mall med de rubriker som kommunen använder i 
övriga bolagsordningar.  
 
För att bolagsordningen ska bli gällande i bolaget krävs att den tas på bolagsstämman.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse 2022-10-10 
Nuvarande bolagsordning för NetPort Science Park AB 
Förslag till ny bolagsordning för NetPort Science Park AB 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Förslag till ny bolagsordning för NetPort Science Park AB med markerade ändringar 
Protokollsutdrag SV § 59 2022 Revidering av bolagsordning för NetPort Science Park 
AB 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att texten under rubriken ”styrelse” ska ha följande 
lydelse:  
 
”Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.” 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
NetPort Science Park AB 
Ägarombud Marie Sällström  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-10-10 Dnr: 2022/3024 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
Revidering av bolagsordning för NetPort Science Park AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad bolagsordning för NetPort Science Park AB.  
 
att ägarombudet uppdras att på bolagsstämman yrka att stämman antar 
bolagsordningen.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har genom beslut i kommunfullmäktige den 28 juni 2022 § 113 
beslutat att förvärva NetPort Science Park AB samt beslutat om att organisera bolaget 
under Stadsvapnet AB.  
 
För kommunala bolag finns bestämmelser om överlämnande av kommunala 
angelägenheter, (10 kap. 3 § kommunallagen). Av dessa bestämmelser följer bland 
annat att fullmäktige ska:  
 
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut 

i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 
fattas, 

5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 

över till privata utförare.  
 
En översyn har gjorts av NetPort Science Park AB:s befintliga bolagsordning och ett 
förslag till reviderad bolagsordning har tagits fram med beaktande av tillämpliga 
bestämmelser i kommunallagen. Även en del redaktionella ändringar har gjorts för att 
anpassa bolagsordningen till den mall med de rubriker som kommunen använder i 
övriga bolagsordningar.  
 
För att bolagsordningen ska bli gällande i bolaget krävs att den tas på bolagsstämman.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-10-10 Dnr: 2022/3024 

 

Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse 2022-10-10 
Nuvarande bolagsordning för NetPort Science Park AB 
Förslag till ny bolagsordning för NetPort Science Park AB 
Förslag till ny bolagsordning för NetPort Science Park AB med markerade ändringar 
Protokollsutdrag SV § 59 2022 Revidering av bolagsordning för NetPort Science Park 
AB 
 

Beslutet skickas till 

Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
NetPort Science Park AB 
Ägarombud Marie Sällström  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
 
 
 
Annabel Cifuentes 
Kommunjurist
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BOLAGSORDNING 

1. Bolagets firma 

Bolagets firma är NetPort Science Park Aktiebolag (svb). 

2. Bolagets säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 

3. Särskild vinstutdelningsbegränsning 

Bolaget är ett sådant bolag som omfattas av aktiebolagslagens 32 kap avseende 

aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb). 

4. Verksamhet 

Bolaget skall bedriva verksamhet genom  

att verka för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka utveckling av 

kommun, näringsliv och högskola  

att skapa lokala förutsättningar för etablering, drift och utveckling av högskola 

och företag och näringsverksamhet, 

att genomföra aktiviteter för att sprida kunskap angående utveckling inom teknik 

och vetenskap, varigenom högskola, företag/näringsidkare och andra kan utveckla 

samarbetsformer som möjliggör att tekniska landvinningar och vetenskapliga rön 

bidrar till att stärka och utveckla näringsverksamhet, 

att ensam eller tillsammans med andra privat- och offentligrättsliga organ verka 

för att initiera genomförandet av tidsbegränsade projekt, vars syfte är att stimulera 

och underlätta drift och utveckling av olika typer av närings- och 

utbildningsverksamhet, 

att genom medlemskap i Blekinge Business Incubator ideell förening medverka 

till utveckling av företag och företagsidéer, 

att genomföra marknadsföringsinsatser i syfte att stärka näringsverksamhet samt 

att öka Karlshamns kommuns attraktionskraft som utbildningsort och som ort för 

etablering och utveckling av företag och näringsverksamhet, 

att delta i nätverk på nationell och internationell nivå i syfte att utveckla 

näringslivet i Karlshamn och Blekinge, 
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att bedriva verksamhet såsom förmedling av lokaler, genomföra mässor och 

liknande marknadsföringsåtgärder samt ävensom idka därmed förenlig 

verksamhet. 

att kunna starta bifirma som bedriver spelinkubatorverksamhet i Blekinge län.  

5. Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 sek. och högst 400 000 sek. 

6. Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000. 

7. Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter inkl. ordförande. 

Karlshamns kommun utser styrelsens ordförande. 

Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa 

ordinarie årsstämma. 

8. Revisorer 

Bolaget skall ha en eller två av årsstämman utsedda revisorer med eller utan 

revisorssuppleanter. Dessutom har det offentliga rätt att inom sig utse revisor för 

att: granska att verksamheten sköts ändamålsenligt, från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande och med tillräcklig intern kontroll. Den av det offentliga utsedda 

revisorn har rätt att rapportera till kommunstyrelsen i Karlshamns kommun.  

 

9. Firmateckning 

Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får ej 

bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

10. Tid och sätt för kallelse till årsstämma 

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev, eller mail till aktieägarna tidigast 

sex och senast tre veckor före stämman. 
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11. Ärenden på årsstämma 

På årsstämma stämma skall följande ärenden förekomma. 

1. Val av ordförande på stämman 

2. Val av sekreterare för stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller flera justerings personer 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkänna förslag till dagordning 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i 

förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse 

7. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i 

förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när 

sådan förekommer 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 

9. Val av 

a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter 

b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske. 

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 

eller bolagsordningen. 

11. Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda 

och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 

12. Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12. 
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§ 13 Hembud 

Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom 
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Återkomsten av aktien ska då styrkas samt, då 
aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är 
känd för bolaget. 
Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknas från 
anmälan till styrelsen om aktiens övergång. 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska 
dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt 
lösningsanspråk. 

Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. 

Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, 
skall talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk 
framställdes hos bolaget.  

Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 
bestämt. 

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller 
lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli 
registrerad för aktien. 

Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. 

§ 14 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av NetPort Karlshamn ideell 
förening. 

§ 15 Upplösning av bolaget 

Vid likvidation skall bolagets kvarvarande tillgångar tillfalla NetPort Karlshamn ideell 

förening. 

 

Karlshamn 2021-09-15 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
Bolagsordning för NetPort 
Science Park Aktiebolag (svb) 

Utgivare: Kommunstyrelseförvaltningen Kansli      (556728-3048) 
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.     
Beslut: KF § xx, 2022-xx-xx      
     

 
 

Bolagsordning för NetPort Science Park AB 
 
Firma  

§ 1 
 
Bolagets firma är NetPort Science Park Aktiebolag (svb). 
 

Säte 

§ 2 
 
Styrelsen skall ha har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 
 

Föremål för bolagets verksamhet 

§ 3 
 
Syftet med bolaget är att, genom samverkan och projekt, verka för samarbete mellan olika aktörer i syfte 
att stärka näringslivet och högskolan.  
 
Särskild vinstutdelningsbegränsning 
§ 3 § 4  
 
Bolaget är ett sådant bolag som omfattas av aktiebolagslagens 32 kap. avseende aktiebolag med 
särskild vinstutdelningsbegränsning (svb). 
 
Verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet 

§ 4 § 5 

Bolaget ska initiera och driva projekt som bidrar till att stärka kommunens näringsliv och tillväxt. 
Bolaget bedriver omvärldsbevakning och är en resurs i kommunens näringslivsarbete.  

Bolaget verkar för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka utveckling av kommun, näringsliv och 
högskola. Bolaget arbetar för att skapa lokala förutsättningar för etablering, drift och utveckling av 
högskola, företag och näringsverksamhet. 

 
Bolaget ska stötta kommunkoncernen i samband med att EU-finansierade bidrag söks.  

 
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska 
vara förenlig med den kommunala kompetensen, och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna 

299



Karlshamns kommun  
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ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta ut högre avgift än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag.  
 
Bolaget skall bedriva verksamhet genom 
att verka för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka utveckling av kommun, näringsliv och 
högskola 
att skapa lokala förutsättningar för etablering, drift och utveckling av högskola och företag och 
näringsverksamhet, 
att genomföra aktiviteter för att sprida kunskap angående utveckling inom teknik och vetenskap, varigenom 
högskola, företag/näringsidkare och andra kan utveckla samarbetsformer som möjliggör att tekniska 
landvinningar och vetenskapliga rön bidrar till att stärka och utveckla näringsverksamhet, 
att ensam eller tillsammans med andra privat- och offentligrättsliga organ verka för att initiera 
genomförandet av tidsbegränsade projekt, vars syfte är att stimulera och underlätta drift och utveckling av 
olika typer av närings- och utbildningsverksamhet, 
att genom medlemskap i Blekinge Business Incubator ideell förening medverka till utveckling av företag 
och företagsidéer, 
att genomföra marknadsföringsinsatser i syfte att stärka näringsverksamhet samt att öka Karlshamns 
kommuns attraktionskraft som utbildningsort och som ort för etablering och utveckling av företag och 
näringsverksamhet, 
att delta i nätverk på nationell och internationell nivå i syfte att utveckla näringslivet i Karlshamn och 
Blekinge 
 
Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

§ 6 
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

Aktiekapital 

§ 5 § 7 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 sek. kronor och högst 400 000 sek. kronor. 
 

Antal aktier 

§ 6 § 8  
 
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000. 
 

Styrelse 

§ 7 § 9 
 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. inkl ordförande. Karlshamns kommun utser 
styrelsens ordförande.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun. Styrelsen väljs årligen på ordinarie 
årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. 
 

Revisorer 
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§ 8 § 10 
 
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag. 
 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 
 
Bolaget skall ha en eller två av årsstämman utsedda revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 
Dessutom har det offentliga rätt att inom sig utse revisor för att: granska att verksamheten sköts 
ändamålsenligt, från ekonomisk synpunkt tillfredsställande och med tillräcklig intern kontroll. Den av det 
offentliga utsedda revisorn har rätt att rapportera till kommunstyrelsen i Karlshamns kommun. 
 
Lekmannarevisorer 

§ 11 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun utse en lekmannarevisor.  
 

Tid och sätt för kKallelse till bolagsstämma 

§ 10 § 12 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev, eller mail per post till aktieägarna tidigast sex veckor 
före stämman och senast tre två veckor före stämman. 
 

Ärenden på årsstämma 

§ 11 § 13 
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordning 

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

8. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultat- och koncernbalansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
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 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter 

10. Redogörelse för kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och 
lekmannarevisor det år så har skett 

11. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 

12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  
 
På årsstämma stämma skall följande ärenden förekomma. 
1. Val av ordförande på stämman 
2. Val av sekreterare för stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller flera justerings personer 
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkänna förslag till dagordning 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i 
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse 
7. Beslut 
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande 
fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när 
sådan förekommer 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
9. Val av 
a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter 
b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske. 
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen. 
11. Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom 
ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 

 

Räkenskapsår 

§ 12 § 14 
 
Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12. 
 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

Firmateckning 
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§ 15 
 
Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser.  
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller den verkställande direktören att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
Den verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder. 
 

Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

§ 16 
 
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i 
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej 
möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
 
Hembud 

§ 18 
 
Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig 
anmälan hos bolagets styrelse. Återkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. 
 
När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till 
varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för 
bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av 
lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknas 
från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. 
Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt 
fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
 
Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. 
Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall 
talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk 
framställdes hos bolaget. 
 
Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen 
inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för 
aktien. Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. 
 
Ändring av bolagsordningen 

§ 17 
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Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av NetPort karlshamns ideell föreing. 
kommunfullmäktige i Karlshamns kommun. 
 
Upplösning av bolaget  

§ 18 
 
Vid likvidation skall bolagets kvarvarande tillgångar tillfalla Netport Karlshamns ideell 
förening. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn 
AB. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
Bolagsordning för NetPort 
Science Park Aktiebolag (svb) 

Utgivare: Kommunstyrelseförvaltningen Kansli       (556728-3048)   
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.     
Beslut: KF § xx, 2022-xx-xx      
     

 
 

Bolagsordning för NetPort Science Park AB 
 
Firma  

§ 1 
 
Bolagets firma är NetPort Science Park Aktiebolag (svb). 
 

Säte 

§ 2 
 
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 
 

Föremål för bolagets verksamhet 

§ 3 
 
Syftet med bolaget är att, genom samverkan och projekt, verka för samarbete mellan olika aktörer i syfte 
att stärka näringslivet och högskolan, med fokus på teknik och vetenskap.  

 
Särskild vinstutdelningsbegränsning 
§ 4  
 
Bolaget är ett sådant bolag som omfattas av aktiebolagslagens 32 kap. avseende aktiebolag med 
särskild vinstutdelningsbegränsning (svb). 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 

§ 5 
 

Bolaget ska initiera och driva projekt som bidrar till att stärka kommunens näringsliv och tillväxt. Bolaget 
bedriver omvärldsbevakning och är en resurs i kommunens näringslivsarbete.  
 
Bolaget verkar för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka utveckling av kommun, näringsliv och 
högskola. Bolaget arbetar för att skapa lokala förutsättningar för etablering, drift och utveckling av 
högskola, företag och näringsverksamhet. 
 
Bolaget ska genomföra aktiviteter för att sprida kunskap avseende utveckling inom teknik och vetenskap, 
varigenom högskola, företag och andra kan utveckla samarbetsformer som möjliggör att tekniska 
landvinningar och vetenskapliga rön bidrar till att stärka och utveckla näringsverksamheten.  
 
Bolaget ska stötta kommunkoncernen i samband med att EU-finansierade bidrag söks.  
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Bolaget ska genomföra marknadsföringsinsatser i syfte att stärka näringsverksamheten samt öka 
Karlshamns kommuns attraktionskraft som utbildningsort och som ort för etablering och utveckling av 
företags- och näringsverksamhet.  

 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst till aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga 
principerna i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala 
kompetensen, och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna 
stöd åt enskild och förbud att ta ut högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som 
tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  

 
Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

§ 6 
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

Aktiekapital 

§ 7 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 

Antal aktier 

§ 8 
 
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000. 
 

Styrelse 

§ 9 
 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun. Styrelsen väljs årligen på ordinarie 
årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. 
 

Revisorer 

§ 10 
 
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag. 
 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 

 
Lekmannarevisorer 

§ 11 
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För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun utse en lekmannarevisor. 
 

Kallelse till bolagsstämma 

§ 12 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev per post till aktieägarna tidigast sex veckor före stämman 
och senast två veckor före stämman. 
 

Ärenden på årsstämma 

§ 13 
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordning 

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

8. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultat- och koncernbalansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter 

10. Redogörelse för kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och 
lekmannarevisor det år så har skett 

11. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 

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

 

Räkenskapsår 

§ 14 
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Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

Firmateckning 

§ 15 
 

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

Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

§ 16 
 
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i 
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej 
möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.  

 
Ändring av bolagsordningen 

§ 17 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun. 
 
Upplösning av bolaget  

§ 18 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.
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Plats och tid Digitalt i Zoom, klockan 08:00 – 08:15 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Ulf Ohlsson Ledamot  
Mats Bondesson Ledamot  
Bodil Frigren Ericsson Ledamot  
Claes Jansson Ledamot  

Arbetstagarrepresentanter Roger Bengtsson, LO  

Övriga Cecilia Bernhardsson, sekreterare 
Åsa Nygren, verkställande direktör  

Paragrafer §§ 57 - 60  

Utses att justera Claes Jansson 

Justeringsdatum  2022-11-28 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Ida Larsson  
   
Justerande …………………………………………  
   Claes Jansson 
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§ 59 Revidering av bolagsordning för NetPort Science Park AB 2022/3492 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta reviderad bolagsordning för NetPort Science Park AB. 
 
att ägarombudet uppdras att på bolagsstämman yrka att stämman antar 
bolagsordningen.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har genom beslut i kommunfullmäktige den 28 juni 2022 § 113 
beslutat att förvärva NetPort Science Park AB samt beslutat om att organisera bolaget 
under Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
För kommunala bolag finns bestämmelser om överlämnande av kommunala 
angelägenheter, (10 kap. 3 § kommunallagen). Av dessa bestämmelser följer bland 
annat att fullmäktige ska:  
 
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut 

i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 
fattas, 

5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 

över till privata utförare.  
 
En översyn har gjorts av NetPort Science Park AB:s befintliga bolagsordning och ett 
förslag till reviderad bolagsordning har tagits fram med beaktande av tillämpliga 
bestämmelser i kommunallagen. Även en del redaktionella ändringar har gjorts för att 
anpassa bolagsordningen till den mall med de rubriker som kommunen använder i 
övriga bolagsordningar.  
 
För att bolagsordningen ska bli gällande i bolaget krävs att den tas på bolagsstämman.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse 2022-10-10 
Nuvarande bolagsordning för NetPort Science Park AB 
Förslag till ny bolagsordning för NetPort Science Park AB 
Förslag till ny bolagsordning för NetPort Science Park AB med markerade ändringar 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen  
 
att ägarombudet uppdras att på respektive bolagsstämma yrka att stämman antar 
ägardirektivet. 
 
Sammanfattning 
 
Ett gemensamt ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen antogs av 
kommunfullmäktige 2018-10-22.  
 
Ägardirektivet, som innehåller både generella och bolagsspecifika direktiv, har nu setts 
över, bland annat mot bakgrund av att ett nytt helägt bolag har tillkommit i koncernen – 
NetPort Science Park AB.  
 
Utöver detta har redaktionella ändringar gjorts, samt tillägg, bland annat gällande 
försäkringsskyddet, nyttjande av lokaler inom kommunkoncernen, arkiv och 
efterlevnaden av kommunens säkerhetsskyddsplan.  
 
Utöver detta pågår ett större arbete med en ny mall för ägardirektiven, där avsikten är 
att övergå till att ha separata ägardirektiv för varje enskilt bolag.  
 
För att ägardirektivet ska bli gällande i bolagen krävs att de tas på bolagsstämmor i 
samtliga bolag.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse 
Nuvarande ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen  
Förslag till reviderat ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen 
Protokollsutdrag SV § 60 2022 Revidering av ägardirektivet för de helägda kommunala 
bolagen 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Berörda bolag  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ägarombud Marie Sällström 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Revidering av ägardirektivet för de helägda kommunala bolagen 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen  
 
att ägarombudet uppdras att på respektive bolagsstämma yrka att stämman antar 
ägardirektivet. 
 
Sammanfattning 
 
Ett gemensamt ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen antogs av 
kommunfullmäktige 2018-10-22.  
 
Ägardirektivet, som innehåller både generella och bolagsspecifika direktiv, har nu setts 
över, bland annat mot bakgrund av att ett nytt helägt bolag har tillkommit i koncernen – 
NetPort Science Park AB.  
 
Utöver detta har redaktionella ändringar gjorts, samt tillägg, bland annat gällande 
försäkringsskyddet, nyttjande av lokaler inom kommunkoncernen, arkiv och 
efterlevnaden av kommunens säkerhetsskyddsplan.  
 
Utöver detta pågår ett större arbete med en ny mall för ägardirektiven, där avsikten är 
att övergå till att ha separata ägardirektiv för varje enskilt bolag.  
 
För att ägardirektivet ska bli gällande i bolagen krävs att de tas på bolagsstämmor i 
samtliga bolag.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse 
Nuvarande ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen  
Förslag till reviderat ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen 
Protokollsutdrag SV § 60 2022 Revidering av ägardirektivet för de helägda kommunala 
bolagen 
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Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Berörda bolag  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ägarombud Marie Sällström 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
 
 
 
 
Annabel Cifuentes 
Kommunjurist
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli  
Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 133, 2018-10-22 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma  

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ägardirektiv för Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda 
aktiebolag  

 

Inledning 

Karlshamns kommun har samlat sina helägda bolag inom koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB 
(Stadsvapnet). När det i texten anges bolagen så omfattas samtliga bolag annars används Stadsvapnet, 
dotterbolag (ägda av Stadsvapnet) och dotterdotterbolag (bolag ägda av dotterbolagen) alternativt bolagets 
namn för att tydliggöra vilka som omfattas av skrivningen 

1. Bakgrund  

En betydande del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. En grundförutsättning för kommunens 
bolagsverksamhet är att den – liksom kommunens övriga verksamhet – arbetar mot kommunens mål och 
vision. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet så 
långt det är möjligt och lämpligt.  

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den 
som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som 
kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Ansvaret kräver en löpande uppsikt över 
bolagens utveckling, resultat och ställning.  

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för de verksamheter som kommunen äger och förvaltar oavsett 
om de bedrivs i bolags- eller förvaltningsform. Därför måste kommunen vara klar och tydlig om syftet med 
ägarskapet, samt vilken utveckling som är önskvärd i bolagen. Genom att, i dialog med bolagens ledning, 
använda och utveckla de formella styrinstrumenten läggs grunden för en kultur som gör det möjligt att styra 
och följa upp att verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning.  

2. Syfte  

Syftet med detta dokument är att det tillsammans med övriga styrdokument ska vara ett verktyg för 
kommunens (genom Stadsvapnet) värdeskapande ägarstyrning.  Dokumentet anger också rollfördelningen 
mellan de olika organen kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Stadsvapnets styrelse, bolagsstämmorna 
och bolagsstyrelserna.  

3. Legala förutsättningar  

I kommunallagen (10 kap) anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelägenheter till ett 
aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till bolaget ska falla inom den 
kommunala kompetensen. Det är inte möjligt för en kommun att genom bolagsbildning vidga den 
kommunala kompetensen.  

Enligt praxis och reglering i speciallagar är lokaliseringsprincipen undantagen för vissa verksamheter. 
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Av 10 kap. 3 § kommunallagen följer särskilda krav när kommunen väljer att bedriva verksamhet i ett helägt 
kommunalt aktiebolag. Bestämmelserna innebär att kommunfullmäktige ska: 

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten 

2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för 
verksamheten anges i bolagsordningen 

3. utse samtliga styrelseledamöter 

4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas 

5. utse minst en lekmannarevisor 

6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata 
utförare. 

4. Värdeskapande ägarstyrning  

Värdeskapande ägarstyrning innebär att kommunen ska utveckla och samordna kommunens 
bolagsverksamhet så att den skapar största möjliga samhällsnytta. Genom öppenhet och tillit för respektive 
organs roll kan ett mervärde skapas för kommunen, dess bolag och invånare.  

Som ett led i den värdeskapande ägarstyrningen är kommunens helägda bolag organiserade i en 
aktiebolagsrättslig koncern, med Stadsvapnet som dess moderbolag.  

Styrningen ska ske genom en samordnad planerings- och uppföljningsprocess som leder bolagsverksamheten 
mot kommunens mål och vision.  

Samtliga bolag bedriver verksamhet för ägaren och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. Detta innebär 
att ägaren ser bolagen som verktyg för att uppnå de övergripande målen och skapa nytta för kommunen. 
Kommun och bolag ska utnyttja varandras resurser, kompetenser och tjänster för att uppnå en rationell och 
effektiv verksamhet samt undvika suboptimering.  

5. Roller 

5.1 Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga bolag där kommunen har 
ett ägarintresse. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet ska bedrivas i 
bolagsform och fastställer vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet. 
Formellt utövar kommunfullmäktige sin ägarroll gentemot bolagen genom att:  
• fastställa bolagsordningar  
• fastställa ägardirektiv  
• utse styrelseledamöter  
• utse lekmannarevisorer  
• ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i bolaget  
• ha rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i kommunalt bolag  
• Besluta om arvoden för styrelseledamöter och lekmannarevisorer i helägda bolag 
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Bolagen ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut i frågor av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas. I det fall det uppstår tveksamhet om huruvida ett ställningstagande krävs ska 
bolagen samråda med Kommunstyrelsen.   

Kommunfullmäktige utser ombud för kommunens aktier i hel- och delägda bolag vid bolagsstämmor och 
lämnar instruktion till hur ombuden ska rösta på stämman.  

5.2 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna planering och uppföljning av hela kommunkoncernen 
genom en gemensam planerings- och uppföljningsprocess för bolag och nämnder.  

Kommunstyrelsen bereder frågan om ombud för kommunens aktier i hel- och delägda bolag vid 
bolagsstämmor och bereder instruktionen till hur ombuden ska rösta på stämman.  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.  

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen 
och deras verksamheter. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagens 
styrelser. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får 
uppgiften uteslutas. Bolagen ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.   

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen ska fatta årliga beslut om den verksamhet som bolagen bedrivit 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska kommunstyrelsen lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

5.3 Stadsvapnet 

Stadsvapnet utövar på uppdrag av kommunfullmäktige ägarrollen över bolagen som ingår i koncernen 
genom att styra, leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot kommunens mål och vision.  

Styrelsen i Stadsvapnet ansvarar för koncernens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess. 

Styrelsen i Stadsvapnet har beredningsansvar för:  

• bolagsordningar för bolagen som ingår i koncernen  

• ägardirektiv till bolagen som ingår i koncernen  

• kommunfullmäktiges yttrande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut 
fattas i bolagen som ingår i koncernen  

5.4 Bolagsstämma  

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är på stämman som ägaren utövar sitt rättsliga 
inflytande över bolaget enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att tillämpliga styrdokument som 
kommunfullmäktige beslutat om även ska antas på bolagsstämma för att bli rättsligt bindande för bolaget.  

Årsstämma ska fastställa årsredovisningen (och i förekommande fall koncernredovisningen) och besluta om 
hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Årsstämman ska även pröva frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen och verkställande direktören.  
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Stämmoombudet har till uppgift att företräda kommunens eller Stadsvapnets aktier i ärendena på stämman, 
enligt instruktion.  

Kallelse till bolagstämma ska även tillställas kommunstyrelsen för kännedom. 

5.5 Bolagsstyrelser  

Bolagsstyrelsernas huvuduppdrag är att säkerställa att målen i ägardirektivet nås, genom att bryta ner dem i 
affärsplaner och strategier.  

Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstyrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Till skillnad från kommunala förtroendemannauppdrag är styrelseuppdrag i 
bolagsstyrelser ett sysslomannauppdrag. Detta innebär att ledamoten förbinder sig att agera för bolagets 
bästa inom ramen för bolagsordningen och ägardirektivet. Till följd av dessa specifika förutsättningar och 
krav ska ledamöter i kommunens bolagsstyrelser ha genomgått styrelseutbildning.  

Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen i dotterbolagen rapporterar 
till Stadsvapnet enligt utfärdade anvisningar.  

Bolagsstyrelserna ska i VD-instruktion ange arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den 
verkställande direktören.  

5.6 Verkställande direktör 

Bolagsstyrelserna i kommunens helägda bolag ska vid tillsättning och entledigande av VD samråda med 
Stadsvapnets ordförande.  

Beslut om anställning, anställningsvillkor samt övriga frågor som rör VD:s anställningsförhållande tas av 
respektive bolag efter samråd med Stadsvapnets ordförande. 

Verkställande direktören ska på bästa sätt tillvarata bolagets intresse och tillse att kommunens ändamål med 
verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordning, ägardirektiv och styrelsebeslut förverkligas.  

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt.  

Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med information om bolaget och dess verksamhet 
samt det underlag i övrigt styrelsen behöver för sitt arbete. 

Verkställande direktören ska arbeta enligt den VD-instruktion som styrelsen fastställer.  

Av instruktionen ska verkställande direktörens beslutsbefogenheter framgå. 

Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder. 

5.7 Arbetstagarrepresentanter 

Principen i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska vara att bolagen avtalar med 
arbetstagarorganisationerna som uppbär kollektivavtal enligt ABL regler, om att dessa får utse representanter 
som har rätt att delta, yttra sig och framställa yrkanden på styrelsesammanträdena. Dessa ska inte ha rösträtt 
men har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Sådant avtal ska även innehålla bestämmelser om att 
arbetstagarrepresentanterna ska iaktta samma sekretess som gäller för styrelsen. 
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5.8 Närvaro på styrelsesammanträde 

Vid styrelsens sammanträden har styrelseledamöter, verkställande direktör, styrelsens sekreterare närvarorätt 
och yttranderätt. Efter beslut i styrelsen kan även andra få rätt att yttra sig och närvara. 

5.9 Utbildning 

Stadsvapnet ansvarar för 

- Grundläggande utbildning för samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisorer efter kommunfullmäktiges 
val av ledamöter och revisorer. 

- Särskild till bolagens styrelsesekreterare riktad utbildning. 

5.10 Attest- och utanordningsinstruktion med mera 

Bolagets styrelse ska fastställa en särskild instruktion, anpassad till bolagets verksamhet, för hur bolagets 
ekonomiska transaktioner ska attesteras och utanordnas. Av instruktionen ska framgå att ingen får attestera 
egna kostnader och utlägg. 

6. Formella styrdokument  

6.1 Bolagsordning  

Bolagsordningen är det grundläggande styrdokumentet vid ägarstyrning och anger det kommunala ändamålet 
med verksamheten, det vill säga dess syfte och uppdrag samt de förutsättningar som gäller vid uppdragets 
utförande. Utöver ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och 
vilka ärenden som ska förekomma på årsstämma, ska det anges att kommunfullmäktige ska få ta ställning 
innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

6.2 Ägardirektiv  

Kommunen utövar styrning över sina bolag genom ägardirektiv. Ägardirektiv är ett ensidigt riktat direktiv 
till bolaget från ägaren om dennes krav och förväntningar på bolaget. 

Ägardirektiven för respektive bolag anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget, med 
utgångspunkt i det kommunala ändamålet och av kommunfullmäktige beslutade mål och vision. Direktiven 
ska upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter och mål som har lagts 
på dem. Antagna ägardirektiv utgör utgångspunkt för bolagens affärsplaner, strategier, budget och andra 
styrande dokument.  

Kommunfullmäktige kan besluta om ägardirektiv i en särskild fråga för samtliga bolag.  

7 Planering, uppföljning och rapportering 

7.1 Ekonomi och budget 

Budgetprocess samt ekonomisk rapportering ska följa den årsplan som fastställs av kommunstyrelsen och 
Stadsvapnet fastställer årligen en tidsplan utifrån detta. Denna ska även innehålla tidpunkter för övrig 
ekonomisk rapportering. 
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Bolagen är delaktiga i kommunens övergripande budgetprocess och kommunfullmäktiges budgetbeslut 
omfattar även bolagen i tillämpliga delar. 

Stadsvapnet ansvarar för kallelse och agenda till möten som utgör en del av budgetprocessen.  

Respektive dotterbolag lämnar budgetunderlag för kommande år till Stadsvapnet som kan läggas till grund 
för kommunfullmäktiges beslut om borgensramar för bolagen. 

7.2 Resultatdispositioner 

Bolagen ska disponera sitt resultat enligt följande modell, om inte Stadsvapnet beslutar annat: 

- Som utgångspunkt gäller bolagets resultat efter finansiella poster. 

- Tillägg görs för eventuell tvingande upplösning av obeskattade reserver som ska redovisas över 
resultaträkningen (till exempel periodiseringsfond). 

- Avdrag görs för av Stadsvapnet fastställd värdeöverföring i form av koncernbidrag eller utdelning till 
Stadsvapnet. 

- Bolaget utnyttjar eventuellt skattemässigt underskottsavdrag från tidigare år. 

- Bolaget gör maximala skattemässiga dispositioner till exempel överavskrivningar på 
anläggningstillgångar. 

- Återstående skattepliktigt resultat lämnas som koncernbidrag till Stadsvapnet där beskattning sker efter 
eventuell kvittning mot skattemässiga underskott hos övriga bolag i koncernen 

- Stadsvapnet lämnar till bolagen ägartillskott motsvarande mottaget koncernbidrag med avdrag för 
lagstadgad bolagsskatt enligt föregående punkt, så att givarbolaget ska hamna i samma ekonomiska 
ställning som om beloppet i fråga i stället hade beskaffats i givarbolaget. 

7.3 Utdelning, koncernbidrag och avkastning  

Beslut om utdelning från Stadsvapnet beslutas av kommunfullmäktige. Utdelning från bolag ingående i 
koncernen beslutas av Stadsvapnets styrelse efter samråd med bolagen. Utdelningens storlek ska fastställas 
senast i samband med koncernens budgetberedning så att detta kan arbetas in i respektive bolags budget.  

Stadsvapnet beslutar om koncernbidrag efter samråd med bolagen. Beslut om koncernbidrag ska ske senast 
31 januari som en del i koncernens bokslutsprocess och hänsyn ska tas till 7.2.  

Avkastningskrav för Stadsvapnet beslutas av kommunfullmäktige. Avkastningskrav för de i koncernen 
ingående helägda bolagen beslutas av Stadsvapnets styrelse efter samråd med bolagen. Detta ska ske som en 
del i det löpande målarbetet se 7.6. 

7.4 Uppföljning och rapportering  

De helägda verksamhetsbedrivande dotterbolagen i koncernen rapporterar beskrivande analyser och 
nyckeltal över bolagets måluppfyllelse och ekonomi. Måluppfyllelsen och bolagets ekonomi rapporteras per 
tertial i delårsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut till styrelsen i Stadsvapnet.  

Bolagens styrelser ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats med bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna  
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syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och beslut enligt 6 kap. 1 respektive 9 §§ kommunallagen.  

Bolagens lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de 
kommunala befogenheterna som utgör ramarna för verksamheten. I det fall lekmannarevisorerna inom ramen 
för sin granskning finner brister ska dessa löpande kommuniceras med kommunstyrelsen.  

7.5 Ägardialoger  

Stadsvapnet ska löpande ha dialog med koncernens bolag liksom i samband med budget- och 
bokslutsprocess. 

Kommunens informella styrning över bolagen sker exempelvis genom ägardialoger. Dessa har som syfte att 
diskutera strategiskt viktiga frågor samt att följa upp ägardirektiven och i samband med detta överväga 
eventuell revidering av befintliga ägardirektiv.  

Styrelsen i dotterbolagen ska hålla styrelsen i Stadsvapnet löpande informerad om sin verksamhet och om 
frågor av större vikt, för vidarerapportering till ägaren, Karlshamns kommun.  

7.6 Målarbete 

Kommunens samtliga helägda bolag ska ha ett aktivt målarbete som syftar till att bidra till att utveckla 
Karlshamns kommun i positiv riktning i och bidra till ökad måluppfyllelse inom de övergripande mål som 
kommun fullmäktige fastställer årligen i samband med budgetbeslutet. 

Varje bolag utarbetar bolagsspecifika mål utifrån kommunfullmäktiges och Stadsvapnets (gäller bolag inom 
koncernen) övergripande mål samt bolagets egen vision och affärsidé. 

Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med bolagets prestationer över tiden samt med andra 
jämförbara bolag.  

Varje bolag ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i syfte att reducera bolagets negativa miljöavtryck. För 
detta ska det finnas särskilda mål. 

Bolagens långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja god 
lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott.  

Kommunfullmäktige och/eller Stadsvapnet tar fram bolagsspecifika mål för soliditet och avkastning. 
Bolagen kan utöver detta ta egna mål med högre ambition. 

8. Allmänna handlingar och arkiv 

För att uppfylla lagstiftningens krav på skyndsam handläggning bör respektive bolagsstyrelse bemyndiga 
verkställande direktören att fatta beslut om utlämnade av allmän handling. 

Bolagen omfattas, enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, av 
samma regler som de kommunala nämnderna när det gäller allmänna handlingar, diarieföring, krav på 
handläggningen med mera. 

Bolagen ska tillämpa den av Karlshamns kommuns vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar.   
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Karlshamns kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolagen.  

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Karlshamns kommun.  

9. Försäkringar 

Varje bolag i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska ha ansvarsförsäkring för verkställande direktör och 
styrelse. Sådan försäkring kan tecknas genom kommunens försorg. 

10. Köp och försäljning av fastigheter och bolag 

Bolagen inom koncernen ska alltid informera styrelsen i moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB innan 
Bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag, så att 
moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas till 
kommunfullmäktige.  

I det fall det bildade/köpta bolaget är helägt gäller att kommunfullmäktige ges möjlighet att fastställa om det 
kommunala ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara detsamma som gäller för 
moderbolaget. Fullmäktige ska dessutom utse styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget. 

11. Beslut i frågor som påverkar andra bolag eller ägaren 

Innan beslut som påverkar bolag inom koncernen eller ägaren ekonomiskt eller organisatoriskt ska samråd 
ske med Stadsvapnet när det gäller bolagen eller kommunstyrelsen när det gäller ägaren.  

12. Bolagen 

För varje helägt bolag gäller utöver ovanstående nedanstående bolagsspecifika punkter. 

12.1 Karlshamn Energi AB 

Karlshamn Energi AB med dotterbolagen Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten 
AB ska som lokalt energiföretag tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energi, 
elektronisk infrastruktur samt vatten- och avloppslösningar samt därmed sammanhängande 
affärsverksamhet. 

Verksamhetens syfte 

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

Ändamålet med bolagets verksamhet är att  
- med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god och långsiktigt  

hållbar försörjning av el samt fjärrvärme och -kyla inom Karlshamns kommun, samt att  
- främja utvecklingen av samt tillgången till elektronisk infrastruktur och därmed alla 

ovanstående sammanhängande tjänster och produkter. 
- erbjuda boende och företag i Karlshamns kommun en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och 

avloppsrening.  

Verksamheten skall bedrivas på affärsmässig grund. 

 

324



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns 

helägda aktiebolag 

 9

 

Verksamhetens inriktning 

Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel med el samt fjärrvärme och -kyla samt anskaffa, äga 
och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustning för sådan verksamhet.  

Bolaget ska vidare bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation. 

Bolaget ska också genom försäljning och upplåtelse tillhandahålla tjänster och produkter i anslutning till 
ovan angivna verksamheter. 

Med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet producera och distribuera vatten till kunder 
inom Karlshamns kommun 

Tillhandahålla miljövänliga och effektiva avloppslösningar 

Bolaget ska teckna avtal med fastighetsägare om särskilda villkor gällande användningen av den allmänna 
VA-anläggningen för de fastigheter som bolaget efter en bedömning finner avviker från de förhållanden som 
normalt råder i en allmän VA-anläggnings område. Avgifterna som enligt avtalet ska tas ut ska utgöra full 
täckning för bolagets kostnader.  

12.2 Karlshamns Hamn AB 

Med bolaget avses Karlshamns Hamn AB samt det helägda bolaget Karlshamn Kombiterminal AB 

Verksamhetens syfte 

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

Bolagets syfte är att bedriva och utveckla en rationell och kostnadseffektiv hamn- och logistikverksamhet väl 
anpassad och integrerad i godsflödet.  

Bolaget ska tillsammans med näringslivet och Karlshamns kommun bidra till att Karlshamn och dess region 
utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum 

Verksamhetens inriktning 

Bolaget ska på affärsmässiga grunder bedriva hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och 
terminalverksamhet samt erbjuda därtill hörande speditionstjänster. 

För att optimera Bolagets utbud av tjänster ska Bolaget, när så bedöms gynnsamt, samarbeta med andra 
bolag och verksamheter inom logistik och transportsektorn. 

Bolaget fastställer och uppbär för egen räkning samtliga avgifter hänförliga till hamnverksamheten. 

12.3 Karlshamnsbostäder AB 

Verksamhetens syfte 

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

Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun. Verksamheten ska 
bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
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Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Bolaget är kommunens verktyg för att uppnå detta. 
Bolaget ska verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att trygga den framtida 
bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet. 

Verksamhetens inriktning 

 
Bolaget ska inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, förvalta, riva och utveckla fastigheter eller 
tomträtter med bostadslägenheter och lokaler.  

Bolaget ska på affärsmässiga principer: 

- äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva och avyttra bostäder anpassade till särskilda behov till exempel 
för ungdomar, studenter samt äldre personer med särskilda behov 

- aktivt bidra till utveckling av bostadsområden 

- arbeta för att utveckla och tillhandahållna de produkter och tjänster i boendet som efterfrågas. 

Fastighetsbestånd 

Bolagets fastighetsbestånd ska ha en omfattning och spridning så att det bidrar till verksamhetens inriktning 
och har en god geografisk spridning i kommunen. 

Bolagets lägsta vakansnivå bör vara sådan att den medger en tillfredställande rörlighet på bostadsmarknaden 
i kommunen. Vid förväntad bostadsbrist ska Bolaget ha beredskap att tillgodose efterfrågan, om byggbar 
mark finns tillgänglig och det kan ske inom sunda affärsmässiga principer. 

Hyresgästinflytande 

Bolaget ska verka för att dess hyresgäster bereds tillfälle till inflytande över boendet och ska bidra till att 
utveckla formerna för de boendes inflytande. 

Hållbar utveckling, ekonomiska aspekter 

Bolaget ska ha en hyressättning som är tillräcklig för att trygga fastigheternas goda bestånd och för att uppnå 
en rimlig avvägning av risk mellan upplånat och självfinansierat kapital 

Hållbar utveckling, socialt ansvar 

Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen och därmed vara en 
förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda i kommunen och är ett gemensamt ansvar. 
Den sociala aspekten i bostadsområdena ska särskilt uppmärksammas. 

Hållbar utveckling, ekologiskt ansvar 

Bolagets verksamhet ska präglas av ekologiskt ansvar och inom den affärsmässiga principen kontinuerligt 
pröva åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling. 
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12.4 Karlshamnsfastigheter AB 

Verksamhetens syfte  

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

Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar. 

Uthyrning av lokaler ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens utveckling och 
därmed bidra till arbete och sysselsättning. 

Bolaget ska tillhandahålla verksamhetslokaler och därigenom främja etableringar i kommunen. 

Verksamhetens inriktning 

Bolaget ska inom Karlshamns kommun äga, köpa, sälja utveckla, bebygga och förvalta lokaler. 

Bolaget ska avyttra de fastigheter, som bör ägas av annan och/eller som inte längre behövs i Bolagets 
verksamhet. 

12.5 Kreativum AB 

Verksamhetens syfte 

Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och bidra till ett ökat intresse för naturvetenskap och 
teknik genom att bedriva Science center. 

Verksamhetens inriktning  

Bolaget ska stimulera en kreativ utveckling i hela Blekinge genom att bedriva utbildning och 
utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, 
teknik, matematik och entreprenörskap  

Bolaget kan bedriva annan verksamhet som har anknytning till det som bedrivs inom science centers ram. 

Bolaget ska bedrivas affärsmässigt. 

12.6 Stadsvapnet AB 

Bolagets verksamhet syftar till att: 

- vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med dessa om vilka frågor som ska 
lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande respektive godkännande 

- övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och 
andelar i de bolag som ägs av Karlshamns kommun 

- genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande 
av kommunens resurser 

- genom de kommunala bolagens verksamhet bidra till kommunens utveckling 

- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Karlshamn till en attraktiv kommun att bo och verka i 
samt uppleva 
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- uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i förvaltningsform 

- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning  från kommunens bolag till ägaren i form av 
utdelning, räntebetalning och liknande ekonomiska transaktioner. 

Verksamhetens inriktning 

Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag. Bolaget ska utgöra moderbolag i en koncern som 
omfattar Karlshamns kommuns helägda bolag. 

Bolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I den rollen ligger att 
övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens verksamheter och utöva aktiv 
ägarstyrning av bolagen i enlighet med detta ägardirektiv samt riktlinjer, program och andra styrdokument 
som ägaren delger Bolaget. Bolaget ska ha en löpande kommunikation med dotterbolagen i syfte att stödja 
och följa upp att dotterbolagen uppnår fastslagna mål. 

Bolaget ska genomföra resultat- och skattemässiga dispositioner för att optimera koncernens resurser, 
kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning och se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar 
för en hållbar utveckling i sina verksamheter. 

 

 
. 
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Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda 
aktiebolag 
 
 
Inledning 
 
Karlshamns kommun har samlat sina helägda bolag inom koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB 
(Stadsvapnet). När det i texten anges bolagen så omfattas samtliga bolag annars används Stadsvapnet, 
dotterbolag (ägda av Stadsvapnet) och dotterdotterbolag (bolag ägda av dotterbolagen) alternativt 
bolagets namn för att tydliggöra vilka som omfattas av skrivningen 
 
1. Bakgrund  
 
En betydande del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. En grundförutsättning för 
kommunens bolagsverksamhet är att den – liksom kommunens övriga verksamhet – arbetar mot 
kommunens mål och vision. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens 
övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. 
 
Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även 
den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som 
kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Ansvaret kräver en löpande uppsikt över 
bolagens utveckling, resultat och ställning. 
 
Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för de verksamheter som kommunen äger och förvaltar 
oavsett om de bedrivs i bolags- eller förvaltningsform. Därför måste kommunen vara klar och tydlig om 
syftet med ägarskapet, samt vilken utveckling som är önskvärd i bolagen. Genom att, i dialog med 
bolagens ledning, använda och utveckla de formella styrinstrumenten läggs grunden för en kultur som 
gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning.. 
 

2. Syfte  
 
Syftet med detta dokument är att det tillsammans med övriga styrdokument ska vara ett verktyg för 
kommunens (genom Stadsvapnet) värdeskapande ägarstyrning. Dokumentet anger också 
rollfördelningen mellan de olika organen kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Stadsvapnets 
styrelse, bolagsstämmorna och bolagsstyrelserna. 
 
3. Legala förutsättningar  

 
I kommunallagen (10 kap) anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelägenheter till ett 
aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till bolaget ska falla inom den 
kommunala kompetensen. Det är inte möjligt för en kommun att genom bolagsbildning vidga den 
kommunala kompetensen. 
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Enligt praxis och reglering i speciallagar är lokaliseringsprincipen undantagen för vissa verksamheter. 
 
Av 10 kap. 3 § kommunallagen följer särskilda krav när kommunen väljer att bedriva verksamhet i ett 
helägt kommunalt aktiebolag. Bestämmelserna innebär att kommunfullmäktige ska: 
 
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten 
 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för 
verksamheten anges i bolagsordningen 
 
3. utse samtliga styrelseledamöter 
 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas 
 
5. utse minst en lekmannarevisor 

 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata 
utförare. 

4. Värdeskapande ägarstyrning  
 
Värdeskapande ägarstyrning innebär att kommunen ska utveckla och samordna kommunens 
bolagsverksamhet så att den skapar största möjliga samhällsnytta. Genom öppenhet och tillit för respektive 
organs roll kan ett mervärde skapas för kommunen, dess bolag och invånare. 
 
Som ett led i den värdeskapande ägarstyrningen är kommunens helägda bolag organiserade i en 
aktiebolagsrättslig koncern, med Stadsvapnet som dess moderbolag. 
 
Styrningen ska ske genom en samordnad planerings- och uppföljningsprocess som leder 
bolagsverksamheten mot kommunens mål och vision. 
 
Samtliga bolag bedriver verksamhet för ägaren och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. Detta innebär 
att ägaren ser bolagen som verktyg för att uppnå de övergripande målen och skapa nytta för kommunen. 
Kommun och bolag ska utnyttja varandras resurser, kompetenser och tjänster för att uppnå en rationell och 
effektiv verksamhet samt undvika suboptimering. 
 

5. Roller  
 
5.1 Kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga bolag där kommunen 
har ett ägarintresse. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet ska bedrivas i 
bolagsform och fastställer vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet. 
Formellt utövar kommunfullmäktige sin ägarroll gentemot bolagen genom att: 
• fastställa bolagsordningar 
• fastställa ägardirektiv 
• utse styrelseledamöter 
• utse lekmannarevisorer 
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• ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i bolaget 
• ha rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i kommunalt bolag 
• Besluta om arvoden för styrelseledamöter och lekmannarevisorer i helägda bolag. 
 
Bolagen ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut i frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. I det fall det uppstår tveksamhet om huruvida ett 
ställningstagande krävs ska bolagen samråda med Kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige utser ombud för kommunens aktier i hel- och delägda bolag vid bolagsstämmor och 
lämnar instruktion till hur ombuden ska rösta på stämman. 
 
5.2 Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna planering och uppföljning av hela 
kommunkoncernen genom en gemensam planerings- och uppföljningsprocess för bolag och nämnder. 
 
Kommunstyrelsen bereder frågan om ombud för kommunens aktier i hel- och delägda bolag vid 
bolagsstämmor och bereder instruktionen till hur ombuden ska rösta på stämman. 
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera 
bolagen och deras verksamheter. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten 
som kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med 
bolagens styrelser. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
ägaren får uppgiften uteslutas. Bolagen ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 
 
Bolagen erinras om att kommunstyrelsen ska fatta årliga beslut om den verksamhet som bolagen bedrivit 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska kommunstyrelsen lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
5.3 Stadsvapnet 
 
Stadsvapnet utövar på uppdrag av kommunfullmäktige ägarrollen över bolagen som ingår i koncernen 
genom att styra, leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot kommunens mål och 
vision. 
 
Styrelsen i Stadsvapnet ansvarar för koncernens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess. 
Styrelsen i Stadsvapnet har beredningsansvar för: 
 
• bolagsordningar för bolagen som ingår i koncernen 
• ägardirektiv till bolagen som ingår i koncernen 
• kommunfullmäktiges yttrande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut 
fattas i bolagen som ingår i koncernen 
 
5.4 Bolagsstämma 
 
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är på stämman som ägaren utövar sitt 
rättsliga inflytande över bolaget enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att tillämpliga styrdokument som 
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kommunfullmäktige beslutat om även ska antas på bolagsstämma för att bli rättsligt bindande för bolaget. 
 
Årsstämma ska fastställa årsredovisningen (och i förekommande fall koncernredovisningen) och besluta 
om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Årsstämman ska även pröva frågan om ansvarsfrihet 
för styrelsen och verkställande direktören. Stämmoombudet har till uppgift att företräda kommunens eller 
Stadsvapnets aktier i ärendena på stämman, enligt instruktion.  
 
Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma/årsstämma. Av respektive 
bolagsordning framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Kallelse till bolagstämma ska även 
tillställas kommunstyrelsen för kännedom. 
 
5.5 Bolagsstyrelser 
 
Bolagsstyrelsernas huvuduppdrag är att säkerställa att målen i ägardirektivet nås, genom att bryta ner 
dem i affärsplaner och strategier. 
 
Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstyrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Till skillnad från kommunala förtroendemannauppdrag är styrelseuppdrag i 
bolagsstyrelser ett sysslomannauppdrag. Detta innebär att ledamoten förbinder sig att agera för bolagets 
bästa inom ramen för bolagsordningen och ägardirektivet. Till följd av dessa specifika förutsättningar och 
krav ska ledamöter i kommunens bolagsstyrelser ha genomgått styrelseutbildning. 
 
Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen i dotterbolagen 
rapporterar till Stadsvapnet enligt utfärdade anvisningar. 
 
Bolagsstyrelserna ska i VD-instruktion ange arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den 
verkställande direktören. 
 
5.6 Verkställande direktör 
 
Bolagsstyrelserna i kommunens helägda bolag ska vid tillsättning och entledigande av VD samråda med 
Stadsvapnets ordförande. 
 
Beslut om anställning, anställningsvillkor samt övriga frågor som rör VD:s anställningsförhållande tas av 
respektive bolag efter samråd med Stadsvapnets ordförande. 
 
Verkställande direktören ska på bästa sätt tillvarata bolagets intresse och tillse att kommunens ändamål 
med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordning, ägardirektiv och styrelsebeslut 
förverkligas. 
 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. 
 
Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med information om bolaget och dess 
verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behöver för sitt arbete. 
 
Verkställande direktören ska arbeta enligt den VD-instruktion som styrelsen fastställer. 
 
Av instruktionen ska verkställande direktörens beslutsbefogenheter framgå. 
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Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder. 
 
5.7 Arbetstagarrepresentanter 
 
Principen i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska vara att bolagen avtalar med 
arbetstagarorganisationerna som uppbär kollektivavtal enligt ABL:s regler, om att dessa får utse 
representanter som har rätt att delta, yttra sig och framställa yrkanden på styrelsesammanträdena. Dessa 
ska inte ha rösträtt men har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Sådant avtal ska även 
innehålla bestämmelser om att arbetstagarrepresentanterna ska iaktta samma sekretess som gäller för 
styrelsen. 
 
5.8 Närvaro på styrelsesammanträde 
 
Vid styrelsens sammanträden har styrelseledamöter, verkställande direktör, styrelsens sekreterare 
närvarorätt och yttranderätt. Efter beslut i styrelsen kan även andra få rätt att yttra sig och närvara. 
 
5.9 Utbildning 
 
Stadsvapnet ansvarar för 
 
- Grundläggande utbildning för samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisorer efter 
kommunfullmäktiges val av ledamöter och revisorer. 
- Särskild till bolagens styrelsesekreterare riktad utbildning. 
 
5.10 Attest- och utanordningsinstruktion med mera 
 
Bolagets styrelse ska fastställa en särskild instruktion, anpassad till bolagets verksamhet, för hur bolagets 
ekonomiska transaktioner ska attesteras och utanordnas. Av instruktionen ska framgå att ingen får 
attestera egna kostnader och utlägg. 
 
6. Formella styrdokument 
 
6.1 Bolagsordning 
 
Bolagsordningen är det grundläggande styrdokumentet vid ägarstyrning och anger det kommunala 
ändamålet med verksamheten, det vill säga dess syfte och uppdrag samt de förutsättningar som gäller vid 
uppdragets utförande. Utöver ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, 
räkenskapsår och vilka ärenden som ska förekomma på årsstämma, ska det anges att kommunfullmäktige 
ska få ta ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. 
 
6.2 Ägardirektiv 
 
Kommunen utövar styrning över sina bolag genom ägardirektiv. Ägardirektiv är ett ensidigt riktat 
direktiv till bolaget från ägaren om dennes krav och förväntningar på bolaget.  
 
Ägardirektiven för respektive bolag anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget, med 
utgångspunkt i det kommunala ändamålet och av kommunfullmäktige beslutade mål och vision. 
Direktiven ska upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter och mål 
som har lagts på dem. Antagna ägardirektiv utgör utgångspunkt för bolagens affärsplaner, strategier,  
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budget och andra styrande dokument. Kommunfullmäktige kan besluta om ägardirektiv i en särskild 
fråga för samtliga bolag. 
 
7. Planering, uppföljning och rapportering 
 
7.1 Ekonomiska mål och budget 
 
Budgetprocess samt ekonomisk rapportering ska följa den årsplan som fastställs av kommunstyrelsen och 
Stadsvapnet fastställer årligen en tidsplan utifrån detta. Denna ska även innehålla tidpunkter för övrig 
ekonomisk rapportering. 
 
Bolagen är delaktiga i kommunens övergripande budgetprocess och kommunfullmäktiges budgetbeslut 
omfattar även bolagen i tillämpliga delar. 
 
Stadsvapnet ansvarar för kallelse och agenda till möten som utgör en del av budgetprocessen. 
Respektive dotterbolag lämnar budgetunderlag för kommande år till Stadsvapnet som kan läggas till 
grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensramar för bolagen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande ekonomiska förutsättningar för bolaget, såsom 
borgensramar och avkastningskrav i samband med beslut om mål och budget för planperioden.  
 
Bolagen ska ha en systematisk internkontroll och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalyser.  
 
Bolagen ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet som överstiger 2 procent. 
 
Bolagen ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på sysselsatt kapital motsvarande 
minst + 2,5 procentenheter. Över en expansiv period vid oförutsedda omvärldsfaktorer kan bolaget 
hemställa hos kommunfullmäktige om ett lägre avkastningskrav. 
 
Respektive bolag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen. 
 
7.2 Resultatdispositioner 
 
Bolagen ska disponera sitt resultat enligt följande modell, om inte Stadsvapnet beslutar annat: 
 
- Som utgångspunkt gäller bolagets resultat efter finansiella poster. 
- Tillägg görs för eventuell tvingande upplösning av obeskattade reserver som ska redovisas över 
resultaträkningen (till exempel periodiseringsfond). 
- Avdrag görs för av Stadsvapnet fastställd värdeöverföring i form av koncernbidrag eller utdelning till 
Stadsvapnet. 
- Bolaget utnyttjar eventuellt skattemässigt underskottsavdrag från tidigare år. 
- Bolaget gör maximala skattemässiga dispositioner till exempel överavskrivningar på 
anläggningstillgångar. 
- Återstående skattepliktigt resultat lämnas som koncernbidrag till Stadsvapnet där beskattning sker efter 
eventuell kvittning mot skattemässiga underskott hos övriga bolag i koncernen. 
- Stadsvapnet lämnar till bolagen ägartillskott motsvarande mottaget koncernbidrag med avdrag för 
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lagstadgad bolagsskatt enligt föregående punkt, så att givarbolaget ska hamna i samma ekonomiska 
ställning som om beloppet i fråga i stället hade beskaffats i givarbolaget. 
 
7.3 Utdelning, koncernbidrag och avkastning 
 
Beslut om utdelning från Stadsvapnet beslutas av kommunfullmäktige. Utdelning från bolag ingående i 
koncernen beslutas av Stadsvapnets styrelse efter samråd med bolagen. Utdelningens storlek ska 
fastställas senast i samband med koncernens budgetberedning så att detta kan arbetas in i respektive 
bolags budget. 
 
Stadsvapnet beslutar om koncernbidrag efter samråd med bolagen. Beslut om koncernbidrag ska ske 
senast 31 januari som en del i koncernens bokslutsprocess och hänsyn ska tas till 7.2. 
 
Avkastningskrav för Stadsvapnet beslutas av kommunfullmäktige. Avkastningskrav för de i koncernen 
ingående helägda bolagen beslutas av Stadsvapnets styrelse efter samråd med bolagen. Detta ska ske som 
en del i det löpande målarbetet se 7.6. 
 
7.4 Uppföljning och rapportering 
 
De helägda verksamhetsbedrivande dotterbolagen i koncernen rapporterar beskrivande analyser och 
nyckeltal över bolagets måluppfyllelse och ekonomi. Måluppfyllelsen och bolagets ekonomi rapporteras 
per tertial i delårsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut till styrelsen i Stadsvapnet. 
 
Bolagens styrelser ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats med bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna 
syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och beslut enligt 6 kap. 1 respektive 9 §§ kommunallagen. 
 
Bolagens lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivs på 
ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de 
kommunala befogenheterna som utgör ramarna för verksamheten. I det fall lekmannarevisorerna inom 
ramen för sin granskning finner brister ska dessa löpande kommuniceras med kommunstyrelsen. 
 
7.5 Ägardialoger 
 
Stadsvapnet ska löpande ha dialog med koncernens bolag liksom i samband med budget- och 
bokslutsprocess. 
 
Kommunens informella styrning över bolagen sker exempelvis genom ägardialoger. Dessa har som syfte 
att diskutera strategiskt viktiga frågor samt att följa upp ägardirektiven och i samband med detta överväga 
eventuell revidering av befintliga ägardirektiv. 
 
Styrelsen i dotterbolagen ska hålla styrelsen i Stadsvapnet löpande informerad om sin verksamhet och om 
frågor av större vikt, för vidarerapportering till ägaren, Karlshamns kommun. 
 
7.6 Målarbete 
 
Kommunens samtliga helägda bolag ska ha ett aktivt målarbete som syftar till att bidra till att utveckla 
Karlshamns kommun i positiv riktning i och bidra till ökad måluppfyllelse inom de övergripande mål 
som kommun fullmäktige fastställer årligen i samband med budgetbeslutet. 
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Varje bolag utarbetar bolagsspecifika mål utifrån kommunfullmäktiges och Stadsvapnets (gäller bolag 
inom koncernen) övergripande mål samt bolagets egen vision och affärsidé. 
 
Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med bolagets prestationer över tiden samt med 
andra jämförbara bolag. 
 
Varje bolag ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i syfte att reducera bolagets negativa miljöavtryck. 
För detta ska det finnas särskilda mål. 
 
Bolagens långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja god 
lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott. 
 
Kommunfullmäktige och/eller Stadsvapnet tar fram bolagsspecifika mål för soliditet och avkastning. 
Bolagen kan utöver detta ta egna mål med högre ambition. 
 
8. Allmänna handlingar och arkiv 
 
För att uppfylla lagstiftningens krav på skyndsam handläggning bör respektive bolagsstyrelse bemyndiga 
verkställande direktören att fatta beslut om utlämnade av allmän handling. 
 
Bolagen omfattas, enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen, av samma regler som de kommunala nämnderna när det gäller allmänna handlingar, 
diarieföring, krav på handläggningen med mera. 
 
Bolagen ska tillämpa den av Karlshamns kommuns vid var tid gällande taxan för utlämnande av 
allmänna handlingar. 
 
Karlshamns kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolagen. 
 
Arkivmyndighet för analoga handlingar är kommunstyrelsen i Karlshamns kommun. För digitala 
handlingar är kommunalförbundet Sydarkivera arkivmyndighet.  
 
9. Försäkringar 
 
Bolaget ansvarar för att ha ett fullgott försäkringsskydd med beaktande av den verksamhet som bedrivs. 
Bolaget ska ha en ansvarsförsäkring för styrelsen och verkställande direktör. Sådan försäkring kan 
tecknas genom kommunens försorg.  
 
Varje bolag i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska ha ansvarsförsäkring för verkställande direktör 
och styrelse. Sådan försäkring kan tecknas genom kommunens försorg. 
 
10. Lokaler  
 
Bolagens sammanträdes- och möteslokaler ska ses som en gemensam tillgång och ska i den utsträckning 
det är lämpligt och möjligt få nyttjas av kommunen och övriga bolag inom koncernen.  
 
11. Policys och övriga styrdokument  
 
Bolagen ska följa den av kommunen fastställda säkerhetsskyddsplanen.  
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Bolaget ska följa den av kommunen fastställda policyn för styrning och kvalitetsutveckling och därmed 
ingå i kommunens samordnade planerings- och uppföljningsprocess.  
 
Andra av ägaren fastställda policys och styrdokument kan efter beslut av bolagets styrelse tillämpas av 
bolaget. 
 
10 12. Köp och försäljning av fastigheter och bolag 
 
Bolagen inom koncernen ska alltid informera styrelsen i moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB 
innan Bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag, 
så att moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
 
I det fall det bildade/köpta bolaget är helägt gäller att kommunfullmäktige ges möjlighet att fastställa om 
det kommunala ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara detsamma som gäller för 
moderbolaget. Fullmäktige ska dessutom utse styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget. 
 
11 13. Beslut i frågor som påverkar andra bolag eller ägaren 
Innan beslut som påverkar bolag inom koncernen eller ägaren ekonomiskt eller organisatoriskt ska 
samråd ske med Stadsvapnet när det gäller bolagen eller kommunstyrelsen när det gäller ägaren. 
 
12 14. Bolagen 
För varje helägt bolag gäller utöver ovanstående nedanstående bolagsspecifika punkter. 
 
12 14.1 Karlshamn Energi AB 
 
Karlshamn Energi AB med dotterbolagen Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi 
Vatten AB ska som lokalt energiföretag tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och 
miljövänliga energi, elektronisk infrastruktur samt vatten- och avloppslösningar samt därmed 
sammanhängande affärsverksamhet. 
 
Verksamhetens syfte 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att 
- med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god och långsiktigt 
hållbar försörjning av el samt fjärrvärme och -kyla inom Karlshamns kommun, samt att 
- främja utvecklingen av samt tillgången till elektronisk infrastruktur och därmed alla 
ovanstående sammanhängande tjänster och produkter. 
- erbjuda boende och företag i Karlshamns kommun en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och 
avloppsrening. 
 
Verksamheten skall bedrivas på affärsmässig grund. 
 
Verksamhetens inriktning 
 
Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel med el samt fjärrvärme och -kyla samt anskaffa, 
äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustning för sådan verksamhet. 
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Bolaget ska vidare bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation. 
 
 
 
Bolaget ska också genom försäljning och upplåtelse tillhandahålla tjänster och produkter i anslutning till 
ovan angivna verksamheter. 
 
Med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet producera och distribuera vatten till 
kunder inom Karlshamns kommun. 
 
Tillhandahålla miljövänliga och effektiva avloppslösningar. 
 
Bolaget ska teckna avtal med fastighetsägare om särskilda villkor gällande användningen av den 
allmänna VA-anläggningen för de fastigheter som bolaget efter en bedömning finner avviker från de 
förhållanden som normalt råder i en allmän VA-anläggningsområde. Avgifterna som enligt avtalet ska tas 
ut ska utgöra full täckning för bolagets kostnader. 
 
12 14.2 Karlshamns Hamn AB 
 
Med bolaget avses Karlshamns Hamn AB samt det helägda bolaget Karlshamn Kombiterminal AB 
 
Verksamhetens syfte 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolagets syfte är att bedriva och utveckla en rationell och kostnadseffektiv hamn- och logistikverksamhet 
väl anpassad och integrerad i godsflödet. 
 
Bolaget ska tillsammans med näringslivet och Karlshamns kommun bidra till att Karlshamn och dess 
region utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum 
 
Verksamhetens inriktning 
 
Bolaget ska på affärsmässiga grunder bedriva hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och 
terminalverksamhet samt erbjuda därtill hörande speditionstjänster. 
 
För att optimera Bolagets utbud av tjänster ska Bolaget, när så bedöms gynnsamt, samarbeta med andra 
bolag och verksamheter inom logistik och transportsektorn. 
 
Bolaget fastställer och uppbär för egen räkning samtliga avgifter hänförliga till hamnverksamheten. 
 
12 14.3 Karlshamnsbostäder AB 
 
Verksamhetens syfte 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun. Verksamheten ska 
bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 
Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Bolaget är kommunens verktyg för att uppnå detta. 
Bolaget ska verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att trygga den framtida 

338



1
1

Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Ägardirektiv för Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag

bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet. 
 
 
 
 
Verksamhetens inriktning 
 
Bolaget ska inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, förvalta, riva och utveckla fastigheter eller 
tomträtter med bostadslägenheter och lokaler. 
 
Bolaget ska på affärsmässiga principer: 
- äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva och avyttra bostäder anpassade till särskilda behov till exempel 
för ungdomar, studenter samt äldre personer med särskilda behov 
- aktivt bidra till utveckling av bostadsområden 
- arbeta för att utveckla och tillhandahållna de produkter och tjänster i boendet som efterfrågas. 
 
Fastighetsbestånd 
 
Bolagets fastighetsbestånd ska ha en omfattning och spridning så att det bidrar till verksamhetens 
inriktning och har en god geografisk spridning i kommunen. 
 
Bolagets lägsta vakansnivå bör vara sådan att den medger en tillfredställande rörlighet på 
bostadsmarknaden i kommunen. Vid förväntad bostadsbrist ska Bolaget ha beredskap att tillgodose 
efterfrågan, om byggbar mark finns tillgänglig och det kan ske inom sunda affärsmässiga principer. 
 
Hyresgästinflytande 
Bolaget ska verka för att dess hyresgäster bereds tillfälle till inflytande över boendet och ska bidra till att 
utveckla formerna för de boendes inflytande. 
 
Hållbar utveckling, ekonomiska aspekter 
Bolaget ska ha en hyressättning som är tillräcklig för att trygga fastigheternas goda bestånd och för att 
uppnå en rimlig avvägning av risk mellan upplånat och självfinansierat kapital 
 
Hållbar utveckling, socialt ansvar 
Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen och därmed 
vara en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda i kommunen och är ett 
gemensamt ansvar. Den sociala aspekten i bostadsområdena ska särskilt uppmärksammas. 
 
Hållbar utveckling, ekologiskt ansvar 
Bolagets verksamhet ska präglas av ekologiskt ansvar och inom den affärsmässiga principen 
kontinuerligt pröva åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling. 
 
12 14.4 Karlshamnsfastigheter AB 
 
Verksamhetens syfte 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar. 
Uthyrning av lokaler ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens utveckling 
och därmed bidra till arbete och sysselsättning. 
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Bolaget ska tillhandahålla verksamhetslokaler och därigenom främja etableringar i kommunen. 
 
 
 
 
Verksamhetens inriktning 
 
Bolaget ska inom Karlshamns kommun äga, köpa, sälja utveckla, bebygga och förvalta lokaler. 
Bolaget ska avyttra de fastigheter, som bör ägas av annan och/eller som inte längre behövs i Bolagets 
verksamhet. 
 
1214.5 Kreativum AB 
 
Verksamhetens syfte 
 
Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och bidra till ett ökat intresse för naturvetenskap 
och teknik genom att bedriva Science center. 
 
Verksamhetens inriktning 
 
Bolaget ska stimulera en kreativ utveckling i hela Blekinge genom att bedriva utbildning och 
utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom 
naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap 
 
Bolaget kan bedriva annan verksamhet som har anknytning till det som bedrivs inom science centers ram. 
 
Bolaget ska bedrivas affärsmässigt. 

 
1214.6  NetPort Science Park AB  
 
Verksamhetens syfte 
 
Syftet med bolaget är att, genom samverkan och projekt, verka för samarbete mellan olika aktörer i syfte 
att stärka näringslivet och högskolan, med fokus på teknik och vetenskap.  
 
Vidare har bolaget har på uppdrag av kommunfullmäktige att:  

 
- genomlysa ekonomi, projekt och löpande verksamhet med hjälp av ekonomifunktion och 

analysresurser tillställda av kommunstyrelsen och återrapportera löpande under efterföljande år,  
- Ta fram ett beslutsunderlag med olika alternativ för långsiktig strategi för bolaget utifrån 

kommunnytta och en ekonomi i balans,  
- verka för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka utveckling av kommun, näringsliv och 

högskola, 
- skapa lokala förutsättningar för etablering, drift och utveckling av högskola och företag och 

näringsverksamhet, 
- ensam eller tillsammans med andra privat- och offentligrättsliga organ verka för att initiera 

genomförandet av tidsbegränsade projekt, vars syfte är att stimulera och underlätta drift och 
utveckling av olika typer av närings- och utbildningsverksamhet. 
Ändamålet med bolagets verksamhet följer av bolagsordningen. 
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12 14.7 Stadsvapnet AB 
 
Bolagets verksamhet syftar till att: 
- vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med dessa om vilka frågor som 
ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande respektive godkännande 
- övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och 
andelar i de bolag som ägs av Karlshamns kommun 
- genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande 
av kommunens resurser 
- genom de kommunala bolagens verksamhet bidra till kommunens utveckling 
- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Karlshamn till en attraktiv kommun att bo och verka 
i samt uppleva - uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i 
förvaltningsform 
- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning från kommunens bolag till ägaren i form av 
utdelning, räntebetalning och liknande ekonomiska transaktioner. 
 
Verksamhetens inriktning 
 
Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag. Bolaget ska utgöra moderbolag i en koncern som 
omfattar Karlshamns kommuns helägda bolag. 
 
Bolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I den rollen ligger att 
övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens verksamheter och utöva aktiv 
ägarstyrning av bolagen i enlighet med detta ägardirektiv samt riktlinjer, program och andra 
styrdokument som ägaren delger Bolaget. Bolaget ska ha en löpande kommunikation med dotterbolagen i 
syfte att stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår fastslagna mål. 
 
Bolaget ska genomföra resultat- och skattemässiga dispositioner för att optimera koncernens resurser, 
kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning och se till att de kommunala bolagen aktivt 
arbetar för en hållbar utveckling i sina verksamheter. 
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Plats och tid Digitalt i Zoom, klockan 08:00 – 08:15 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Ulf Ohlsson Ledamot  
Mats Bondesson Ledamot  
Bodil Frigren Ericsson Ledamot  
Claes Jansson Ledamot  

Arbetstagarrepresentanter Roger Bengtsson, LO  

Övriga Cecilia Bernhardsson, sekreterare 
Åsa Nygren, verkställande direktör  

Paragrafer §§ 57 - 60  

Utses att justera Claes Jansson 

Justeringsdatum  2022-11-28 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Ida Larsson  
   
Justerande …………………………………………  
   Claes Jansson 
  

342



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2022-11-28 

Sida 2(2) 

 

§ 60 Revidering av ägardirektivet för de helägda kommunala bolagen 2022/3491 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta reviderat ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen. 
 
att ägarombudet uppdras att på respektive bolagsstämma yrka att stämman antar 
ägardirektivet. 
 
Sammanfattning 
 
Ett gemensamt ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen antogs av 
kommunfullmäktige 2018-10-22.  
 
Ägardirektivet, som innehåller både generella och bolagsspecifika direktiv, har nu setts 
över, bland annat mot bakgrund av att ett nytt helägt bolag har tillkommit i koncernen – 
NetPort Science Park AB.  
 
Utöver detta har redaktionella ändringar gjorts, samt tillägg, bland annat gällande 
försäkringsskyddet, nyttjande av lokaler inom kommunkoncernen, arkiv och 
efterlevnaden av kommunens säkerhetsskyddsplan.  
 
Utöver detta pågår ett större arbete med en ny mall för ägardirektiven, där avsikten är 
att övergå till att ha separata ägardirektiv för varje enskilt bolag.  
 
För att ägardirektivet ska bli gällande i bolagen krävs att de tas på bolagsstämmor i 
samtliga bolag.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse 2022-11-23 
Nuvarande ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen  
Förslag till reviderat ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2023 med följande 
ändring:  
 
att texten ”ur ekologiskt, ekonomiskt och social synvinkel” under § 8 punkt 15 stryks.  
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 14:10 – 14:20. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen, i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. 
 
Reglementet för kommunstyrelsen har uppdaterats utifrån SKR:s underlag (Reglemente 
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar mars 2019), 
kommunallagen och andra författningar.  
 
De föreslagna ändringarna är följande.  
 
3 § – en ändring har gjorts i form av att det inom kommunstyrelsen ska finnas tre 
arbetsutskott istället för ett: arbetsutskottet, näringslivs- och samhällsbyggnadsutskottet 
samt trygghet-, kultur-, fritid- och folkhälsoutskottet. Arbetsutskottet ska bestå av 7 
ledamöter och 7 ersättare. Näringslivs- och samhällsbyggnadsutskottet ska bestå av 5 
ledamöter och 5 ersättare. Trygghet-, kultur-, fritid- och folkhälsoutskottet ska bestå av 5 
ledamöter och 5 ersättare. 
 
Ny punkt, 8 § p. 2 – tillägg om att styrelsen ansvarar för sin verksamhetsutveckling med 
undantag för sådant som åvilar teknik- digitalisering- och jävsnämnden. 
 
8 § p. 15 – ordet ekologiskt tas bort. ”Utveckling av brukarinflytandet” tas bort och flyttas 
till socialnämndens reglemente.  
 
11 § p. 2 – tillägg om att kommunstyrelsen ska ”upprätta ekonomiska riskanalyser för 
kommunen och kommunkoncernens ekonomiska angelägenheter”.  
 
11 § p. 6 - tillägg om att samtliga upphandlingar avseende IT-system ankommer på 
teknik- digitalisering- och jävsnämnden. 
 
13 § - tillägg om ansvar för arbetsmiljö- och arbetsmiljöarbetet.  
 
Ny punkt, 15 § under rubriken särskilda uppgifter. I punkten regleras att 
kommunstyrelsen också är byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen (2010:900) och 
tar över nuvarande byggnadsnämnds ansvarsuppgifter, dock inte beslutsfattande och 
myndighetsutövning där de inte kan eller bör fatta beslut på grund av jäv.  
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Ny punkt, 16 § - reglerar delegering från fullmäktige avseende vissa beslut enligt plan- 
och bygglagen och miljöbalken som tidigare har ankommit på byggnadsnämnden.  
 
Ny punkt, 17 § – reglerar förhållandet mellan kommunstyrelsen samt teknik- 
digitalisering- och jävsnämnden. 
 
Ny punkt, 18 § – nuvarande kulturnämndens ansvarsområde förs in i den nya punkten.  
Ny punkt, 19 § – fritidsverksamheten som idag ligger inom teknik och fritidsnämndens 
ansvarsområde förs in som en ny punkt. Det innefattar bland annat ansvaret för idrotts-, 
bad- och fritidsanläggningar.   
 
26 § - redaktionell ändring.  
 
27 § p. 1 – ordet ”trygghet” stryks. Istället förs en ny punkt in om att kommunstyrelsen 
ska ha ett särskilt ansvar för trygghetsfrågor.  
 
27 § p. 3 – redaktionell ändring.  
 
27 § p. 9 – främjande av digitaliseringen stryks då det ankommer på teknik- 
digitalisering- och jävsnämnden. 
 
32 § – förtydligande om att kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen. 
 
35 § p. 1 – ändras så att uppsikten ska utövas över hela kommunkoncernen istället för 
nämndsorganisationen.  
 
36 § – följande mening läggs till: ordförande i kommunstyrelsen och i dess arbetsutskott 
ska tituleras kommunalråd. 
 
37 § – oppositionsrådets arbetsuppgifter läggs till.  
 
I samband med revideringen stryks även medborgarförslag i enlighet med fullmäktiges 
beslut 2019-04-08 § 67. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse, 2022-11-03 
Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen  
Förslag till reviderat reglemente, med markerade ändringar  
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att näringslivs- och samhällsbyggnadsutskottet ska bestå 
av 7 ledamöter och 7 ersättare samt att trygghets-, kultur-, fritids- och folkhälsoutskottet 
ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.  
 
Sofie Ekenberg (C) och Tommy Larsson (V) yrkar bifall till Per-Ola Mattssons yrkande.  
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Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus Gärdebring (M), Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor 
Billing (SD) och Lars-Olof Larsson (KD) yrkar på att texten ”ur ekologiskt, ekonomiskt 
och social synvinkel” under § 8 punkt 15 stryks.  
 
Ida Larsson (S), Sofie Ekenberg (C) och Tommy Larsson (V) yrkar på att texten ”ur 
ekologiskt, ekonomiskt och social synvinkel” ska stå kvar under § 8 punkt 15. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons yrkande och finner att det avslagits. 
 
Vidare ställer ordförande proposition på Bodil Frigren Ericssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Slutligen ställer ordförande proposition på Ida Larssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att avslå detsamma.   
 
Omröstning 
 
Per-Ola Mattsson (S) begär omröstning. 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som biträder Bodil Frigren Ericssons yrkande röstar JA. 
Den som biträder Ida Larssons yrkande röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 9 röster enligt Bodil Frigren Ericssons yrkande och 6 röster enligt 
Ida Larssons yrkande. 
 

Namn Ja Nej Avstår 
Magnus Gärdebring X   
Björn Tenland Nurhadi X   
Per-Ola Mattsson  X  
Ida Larsson  X  
Lars-Olof Larsson X   
Elin Petersson X   
Momma Merzi  X  
Tor Billing  X   
Sofie Ekenberg  X  
Marco Paulsson X   
Magnus Sandgren X   
Tommy Larsson  X  
Görgen Lennarthsson X   
Maria Hjelm Nilsson  X  
Bodil Frigren Ericsson X   

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Bodil Frigren Ericssons 
yrkande.  
 
Reservationer 
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Per-Ola Mattsson (S), Ida Larsson (S), Momma Merzi (S), Maria Hjelm Nilsson (S), 
Sofie Ekenberg (C) och Tommy Larsson (V)  reserverar sig till förmån för Per-Ola 
Mattssons och Ida Larssons yrkanden.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Författningssamlingen 
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Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen, i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. 
 
Reglementet för kommunstyrelsen har uppdaterats utifrån SKR:s underlag (Reglemente 
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar mars 2019), 
kommunallagen och andra författningar.  
 
De föreslagna ändringarna är följande.  
 
3 § – en ändring har gjorts i form av att det inom kommunstyrelsen ska finnas tre 
arbetsutskott istället för ett: arbetsutskottet, näringslivs- och samhällsbyggnadsutskottet 
samt trygghet-, kultur-, fritid- och folkhälsoutskottet. Arbetsutskottet ska bestå av 7 
ledamöter och 7 ersättare. Näringslivs- och samhällsbyggnadsutskottet ska bestå av 5 
ledamöter och 5 ersättare. Trygghet-, kultur-, fritid- och folkhälsoutskottet ska bestå av 5 
ledamöter och 5 ersättare. 
 
Ny punkt, 8 § p. 2 – tillägg om att styrelsen ansvarar för sin verksamhetsutveckling med 
undantag för sådant som åvilar teknik- digitalisering- och jävsnämnden. 
 
8 § p. 15 – ordet ekologiskt tas bort. ”Utveckling av brukarinflytandet” tas bort och flyttas 
till socialnämndens reglemente.  
 
11 § p. 2 – tillägg om att kommunstyrelsen ska ”upprätta ekonomiska riskanalyser för 
kommunen och kommunkoncernens ekonomiska angelägenheter”.  
 
11 § p. 6 - tillägg om att samtliga upphandlingar avseende IT-system ankommer på 
teknik- digitalisering- och jävsnämnden. 
 
13 § - tillägg om ansvar för arbetsmiljö- och arbetsmiljöarbetet.  
 
Ny punkt, 15 § under rubriken särskilda uppgifter. I punkten regleras att 
kommunstyrelsen också är byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen (2010:900) och 
tar över nuvarande byggnadsnämnds ansvarsuppgifter, dock inte beslutsfattande och 
myndighetsutövning där de inte kan eller bör fatta beslut på grund av jäv.  
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Ny punkt, 16 § - reglerar delegering från fullmäktige avseende vissa beslut enligt plan- 
och bygglagen och miljöbalken som tidigare har ankommit på byggnadsnämnden.  
 
Ny punkt, 17 § – reglerar förhållandet mellan kommunstyrelsen samt teknik- 
digitalisering- och jävsnämnden. 
 
Ny punkt, 18 § – nuvarande kulturnämndens ansvarsområde förs in i den nya punkten.  
 
Ny punkt, 19 § – fritidsverksamheten som idag ligger inom teknik och fritidsnämndens 
ansvarsområde förs in som en ny punkt. Det innefattar bland annat ansvaret för idrotts-, 
bad- och fritidsanläggningar.   
 
26 § - redaktionell ändring.  
 
27 § p. 1 – ordet ”trygghet” stryks. Istället förs en ny punkt in om att kommunstyrelsen 
ska ha ett särskilt ansvar för trygghetsfrågor.  
 
27 § p. 3 – redaktionell ändring.  
 
27 § p. 9 – främjande av digitaliseringen stryks då det ankommer på teknik- 
digitalisering- och jävsnämnden. 
 
32 § – förtydligande om att kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen. 
 
35 § p. 1 – ändras så att uppsikten ska utövas över hela kommunkoncernen istället för 
nämndsorganisationen.  
 
36 § – följande mening läggs till: ordförande i kommunstyrelsen och i dess arbetsutskott 
ska tituleras kommunalråd. 
 
37 § – oppositionsrådets arbetsuppgifter läggs till.  
 
I samband med revideringen stryks även medborgarförslag i enlighet med fullmäktiges 
beslut 2019-04-08 § 67. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse, 2022-11-03 
Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen  
Förslag till reviderat reglemente, med markerade ändringar  
 
Beslutet skickas till 
 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
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Författningssamlingen 
 
 
 
Annabel Cifuentes 
Kommunjurist
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen

        

Reglemente för kommunstyrelsen 
 

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

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Presidium 

2 § 

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

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Inom kommunstyrelsen ska det finnas tre utskott, arbetsutskottet, näringslivs- och 
samhällsbyggnadsutskottet och trygghet- kultur- fritid- och folkhälsoutskottet. 

Arbetsutskottet ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.  

Näringslivs- och samhällsbyggnadsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Trygghet- kultur- fritid- och folkhälsoutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.  
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Beredningar 

4 §  

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

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Kommunstyrelsen har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse 
och nämnder. 

Kommunstyrelsens uppgifter 
Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

6 §  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen 
och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som 
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter 
som framgår av KL och annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

7 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls.  

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

8 § 

Kommunstyrelsen ska  

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd, 
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2. ansvarar för sin verksamhetsutveckling med undantag för sådant som åvilar teknik- 
digitalisering- och jävsnämnden, 

3. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
4. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag 

eller författning, 
5. ha ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor i kommunen, 
6. ha hand om kommunövergripande system, där ibland kommunens ekonomisystem, 

dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem och förtroendemannaregister, 
7. besluta om instruktion för kommundirektören, 
8. hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs,  
9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  
10. ansvara för utformningen och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar,  
11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,  
13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 

KL, 
14. verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutar annat, och 
15. leda arbetet med och samordna bland annat 

- utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekologiskt, ekonomiskt och social 
synvinkel, 

- den översiktliga planeringen av mark och vatten, 
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
- energiplaneringen samt främja energihushållningen, 
- utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikation i vid bemärkelse, 
- arbetet med att effektivisera och utveckla administrationen, och 
- utvecklingen av brukarinflytandet. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en 
förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.  

Bolag och stiftelser 

9 §  

Kommunstyrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamhet i de bolag, föreningar och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 
för kommunen,  

2. ansvara för att det tas beslut om ägardirektiv till bolagen och att dessa kontinuerligt hålls 
uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och ledningarna i bolag, 
ekonomiska föreningar och stiftelser,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ 
KL är uppfyllda beträffande de bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser som kommunen 
äger eller har intresse i,  

5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med det 353
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fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen 
att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder, och 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de bolag och föreningar som kommunen delvis äger eller annars 
har intresse i.  

Kommunalförbund 

10 §  

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Kommunstyrelsen ska två gånger årligen bereda kommunalförbund som kommunen är medlem 
i möjlighet att informera kommunstyrelsen om verksamhetens utveckling och samråda om 
aktuella frågor inom verksamheten.  

Ekonomi och medelsförvaltning 

11 § 

Kommunstyrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige meddelad 
finanspolicy för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i 
rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att  
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån inte detta ansvar 

åvilar annan nämnd eller kommunalt bolag,    
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 

medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, och 
- förvalta kommunens konstinnehav, 
- upprätta ekonomiska riskanalyser för kommunen och kommunkoncernens ekonomiska 

angelägenheter, 
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,  
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning,  
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning, 
6. ansvara för upphandlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde samt 

kommunövergripande upphandlingar, övriga upphandlingar av principiell vikt och 
upphandlingar som sker samordnat med annan. Samtliga upphandlingar avseende IT-system 
ankommer dock på teknik- digitalisering- och jävsnämnden. 

7. i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser, och 

8. handlägga och besluta om bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens ansvarsområden.  

Delegering från kommunfullmäktige 

12 §  

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  
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1. upptagande, konvertering och inlösning av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt,  

2. borgenshantering inom kommunfullmäktiges beslutade borgensram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt, 

3. på begäran av nämnd fatta igångsättningsbeslut för investeringsprojekt då 
bruttoinvesteringsutgiften för projektet är sju miljoner kronor och högre eller då 
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre, 

4. på begäran av nämnd lämna godkännandebeslut att entreprenadavtal får tecknas vid 
investeringsprojekt där bruttoinvesteringsutgiften är sju miljoner kronor och högre eller då 
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre, 

5. kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, 
6. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom eller 

tillgodose kommunens behov på motsvarande sätt, om inte detta åvilar annan nämnd, 
7. köp, försäljning, byte och gåva av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, 

expropriation och inlösning med stöd av plan- och bygglagen, allt inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt,      

8. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta annat avtal,  

9. inom sina ansvarsområden fatta beslut i skadeståndsärenden, 
10. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och övriga grafiska frågor, 
11. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200), och 
12. avgivande av yttranden enligt hemvärnsförordningen (1997:146),  

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när 
dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet.  

Personal- och arbetsmiljöansvar  

13 §  

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom Karlshamns kommun. 
Kommunstyrelsen har hand om alla personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor. Inom 
arbetsmiljöområdet ansvarar kommunstyrelsen för att verksamhet bedrivs i enlighet med 
arbetsmiljölagstiftningen och föreskrifter för arbetsmiljö, och att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet följs upp på förvaltnings- avdelnings- och enhetsnivå i enlighet med antagen 
arbetsmiljödelegation.  

Kommunstyrelsen ansvarar därmed för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
4. övergripande organisationsfrågor, 
5. personalförsörjning, 
6. besluta om stridsåtgärd, 
7. svara för information till kommunens personal,  
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8. motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, och  

9. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  

 

Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 

14 § 

Kommunstyrelsen ska  

1. övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda mål, planer och program för verksamheten 
samt ekonomin efterlevs och följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,  
3. följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  
4. rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot 

bakgrund av fastställda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,  
5. en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 

9 kap, 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,  
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 
program och direktiv, och 

7. två gånger varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av motioner 
som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av kommunfullmäktige.  

Särskilda uppgifter 

Byggnadsnämnd 

15 § 

Kommunstyrelsen är byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen (2010:900). Teknik, 
digitalisering och jävsnämnden är dock tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen.  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt miljöbalken (1998:808) gällande 
strandskydd och anläggningar för vindkraft. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens offentliga namngivning och kommunens uppgifter 
enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister.  

Kommunstyrelsen är ett beredande organ i frågor om detaljplaner och områdesbestämmelser 
samt fattar beslut i enlighet med kommunfullmäktiges delegering.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram och besluta om planprogram.  

Kommunstyrelsen är remissinstans för gestaltningsfrågor i det offentliga rummet gentemot 
andra nämnder.  

Delegering från kommunfullmäktige 

16 § 

Kommunstyrelsen får besluta om 
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- antagande, ändring och upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser som inte är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, då standardförfarande eller begränsat 
förfarande kan tillämpas, 

- strandskyddsdispenser och upphävande av strandskydd när kommunen ska fatta beslut, 
och 

- förlängning av detaljplans genomförandetid. 

Jäv 

17 §  

Ärenden inom kommunstyrelsens ansvarsområde där styrelsen inte kan eller bör fatta beslut på 
grund av jäv, samt ärenden där styrelsen för talan i mål eller ärenden som rör den egna 
verksamheten ankommer på teknik- digitalisering- och jävsnämnden.  

Teknik- digitalisering- och jävsnämnden ansvarar för beslutsfattande och myndighetsutövning i 
ärenden där övriga nämnder på grund av jäv inte kan eller bör fatta beslut, samt föra 
kommunens talan i mål eller ärenden som rör den egna verksamheten. 

Kultur 

18 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens kulturverksamhet innefattande kulturevenemang, 
konstverksamhet, kulturmiljövård, offentlig utsmyckning, samverkan med 
museum/hembygdsgårdar samt verksamheten som bedrivs i Möllegårdens skolmuseum och 
Lokstallarna som är Karlshamns kultur- och föreningshus. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunala musikskolan. 

Kommunstyrelsen ansvar för kommunens konstinköp och att föra register över kommunens 
konstinnehav (konstdatabasen). 

Kommunstyrelsen fullgör i fråga om folkbibliotek de uppgifter som enligt bibliotekslagen 
(2013:801) och andra författningar ankommer på kommunen. 

Kommunstyrelsen ska främja kulturlivet genom samverkan och stöd till föreningar. Nämnden 
handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom kulturområdet. 

Fritid 

19 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunala fritidsverksamheten och fritidsgårdar.  

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som bedrivs i kommunens idrotts-, bad- och 
fritidsanläggningar samt på allmänna badplatser och spontanidrottsplatser, med undantag för det 
ansvar som åvilar andra nämnder.  

Kommunstyrelsen ska främja idrotts- och friluftslivet genom samverkan och stöd till föreningar.  

Kommunstyrelsen ska handlägga och besluta om bidrag till föreningar, med undantag för det 
ansvar som åvilar andra nämnder.  

Kommunstyrelsen ansvarar för upplåtelse av kommunens idrottshallar, gymnastiksalar, 
idrottsplatser, båtplatser i vatten och uppställningsplatser för båtar på land samt upplåtelse av 
mark för privata bryggor och sjöbodar.  
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Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 

16 20 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för att det, i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, inför 
varje ny mandatperiod utarbetas en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. 
Planen skall underställas kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under 
krig och krigsfara m.m.  

Arkivmyndighet 

18 21 §  

Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.  

Anslagstavla och webbplats 

19 22 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats.  

Författningssamling 

20 23 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till 
att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.  

Alkohol, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

21 24 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller 
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.  

Kommunstyrelsen är lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen 
(1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

Receptfria läkemedel 

22 25 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för kontroll av näringsidkare som anmält till Läkemedelsverket att 
de bedriver handel med receptfria läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 
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Automatspel och lotteri 

23 26 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för att lämna yttranden enligt lagen (1982:636) om anordnande av 
visst automatspel.  

Kommunstyrelsen ansvara för handläggningen av ärenden som gäller registrering av lotteri 
enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138).  

Kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt spellagen för sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 
§.  

Fastighetsförvaltning 

24 27 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltning, innefattande utbyggnad, upprustning, avveckling, 
drift och underhåll, av kommunens fastigheter om inte detta åvilar annan nämnd. Med fastighet 
avses både mark, och fastighetstillbehör (byggnader, andra anläggningar, skog m.m.).   

Kommunstyrelsen ansvarar för genomförande av ny-, om- och tillbyggnad av byggnader och 
andra anläggningar efter beslut av kommunfullmäktige om anvisande av anslag för 
byggnadsärende.  

Kommunstyrelsen ansvarar för stöd till samlingslokaler.  

Intern service 

25 28 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för intern service i form av måltidsverksamheten och 
serviceverksamheten.   

Sotningsverksamhet 

26 29 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för drift av sotningsverksamheten. Myndighetsutövningen gällanade 
sotning ankommer på Räddningstjänsten Blekinge Väst.   

Övriga verksamhetsområden 

27 30 § 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden: 

1. strategiska frågor för en hållbar samhällsplanering vad avser infrastruktur, logistik, IT, 
exploatering, miljö, energi, klimat, folkhälsa, mångfald, delaktighet och trygghet, 

2. kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för trygghetsfrågor, 
3. bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning 

och byggnadsprojekt m.m., 
4. underlätta utvecklingen bidra till en positiv utveckling av näringslivet, 
5. marknadsföring av kommunens verksamheter och centrala informationsverksamhet, 
6. turistverksamhet, 
7. östersjöfestivalen och andra evenemang av större omfattning,  
8. övergripande regionala, nationella och internationella kontakter samt medverkan i projekt, 
9. främjande av digitaliseringen som ett led i verksamhetsutvecklingen, 
10. framtagande av kommunövergripande styrdokument och styrdokument inom 

kommunstyrelsens verksamheter,  
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11. tillhandahållande av juridisk rådgivning till kommunfullmäktige, nämnder och helägda 
kommunala bolag, 

12. nämndadministrationen,  
13. servicecenter,  
14. konsumentrådgivning, och  
15. energi- och klimatrådgivning.   

Övriga uppgifter 

Processbehörighet 

28 31 §  

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan nämnd ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige beslutar att själva föra talan i målet.  

Demokrati och medborgarinflytande 

29 32 § 

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

Uppdrag och verksamhet 

30 33 §  

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

Organisation inom verksamhetsområdet 

31 34 §  

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

Behandling av personuppgifter 

32 35 §  

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 
Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i 
kommunfullmäktige samt hos kommunfullmäktigeberedningar.  

Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

33 36 §  

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

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

Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts kommunstyrelsen 
enligt speciallag.  

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

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar även övriga nämnders redovisning.  

Information och samråd 

34 37 § 

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

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

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

Kommunstyrelsen ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Medborgarförslag 

30 §  

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

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

Kommunstyrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag 
får närvara när kommunstyrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när 
beslut fattas.  

Kommunstyrelsens ordförande 

35 38 §  

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att  

1. närmast under kommunstyrelsen utöva uppsikt över hela nämndorganisationen 
kommunkoncernen,  
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2. uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och 
effektivitet samt att ta initiativ i dessa frågor, 

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, 
kommunala bolag och kommunalförbund, och 

4. representera kommunstyrelsen vid uppvakningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  

Kommunalråd och oppositionsråd 

Kommunalråd 

36 39 § 

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett kommunalråd. Ordförande i 
kommunstyrelsen ska tituleras kommunalråd. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad.  

Oppositionsråd 

37 40 §  

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett oppositionsråd.  

Det åligger oppositionsrådet att 

1. svara tillsammans med kommunstyrelsens ordförande för samordning av kontakterna 
mellan majoriteten och oppositionspartierna, 

2. vid sammanträden i styrelsen och nämnder där partier i opposition saknar representation 
och insyn svara för att vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare.  

Kommunfullmäktige beslutar vidare om oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 
 

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

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Presidium 

2 § 

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

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 7 ledamöter 
och 7 ersättare.  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.  

Beredningar 

4 §  

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

 

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 
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5 §  

Kommunstyrelsen har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse 
och nämnder. 

Kommunstyrelsens uppgifter 
Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

6 §  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen 
och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som 
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter 
som framgår av KL och annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

7 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls.  

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

8 § 

Kommunstyrelsen ska  

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag 

eller författning, 
4. ha ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor i kommunen, 
5. ha hand om kommunövergripande system, där ibland kommunens ekonomisystem, 

dokument- och ärendehanteringssystem, epostsystem och förtroendemannaregister, 
6. besluta om instruktion för kommundirektören, 
7. hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs,  
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8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  
9. ansvara för utformningen och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar,  
10. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,  
12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 

KL, 
13. verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutar annat, och 
14. leda arbetet med och samordna bland annat 

- utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekologiskt, ekonomiskt och social 
synvinkel, 

- den översiktliga planeringen av mark och vatten, 
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
- energiplaneringen samt främja energihushållningen, 
- utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikation i vid bemärkelse, 
- arbetet med att effektivisera och utveckla administrationen, och 
- utvecklingen av brukarinflytandet. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas.  

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 
av sådana ärenden.  

Bolag och stiftelser 

9 §  

Kommunstyrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamhet i de bolag, föreningar och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 
för kommunen,  

2. ansvara för att det tas beslut om ägardirektiv till bolagen och att dessa kontinuerligt hålls 
uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och ledningarna i bolag, 
ekonomiska föreningar och stiftelser,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ 
KL är uppfyllda beträffande de bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser som kommunen 
äger eller har intresse i,  

5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen 
att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder, och 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de bolag och föreningar som kommunen delvis äger eller annars 
har intresse i.  

Kommunalförbund 
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10 §  

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Kommunstyrelsen ska två gånger årligen bereda kommunalförbund som kommunen är medlem 
i möjlighet att informera kommunstyrelsen om verksamhetens utveckling och samråda om 
aktuella frågor inom verksamheten.  

Ekonomi och medelsförvaltning 

11 § 

Kommunstyrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige meddelad 
finanspolicy för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i 
rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att  
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån inte detta ansvar 

åvilar annan nämnd eller kommunalt bolag,    
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 

medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, och 
- förvalta kommunens konstinnehav, 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,  
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning,  
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning, 
6. ansvara för upphandlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde samt 

kommunövergripande upphandlingar, övriga upphandlingar av principiell vikt och 
upphandlingar som sker samordnat med annan, 

7. i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser, och 

8. handlägga och besluta om bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens ansvarsområden.  

Delegering från kommunfullmäktige 

12 §  

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande, konvertering och inlösning av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt,  

2. borgenshantering inom kommunfullmäktiges beslutade borgensram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt, 

3. på begäran av nämnd fatta igångsättningsbeslut för investeringsprojekt då 
bruttoinvesteringsutgiften för projektet är sju miljoner kronor och högre eller då 
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre, 

4. på begäran av nämnd lämna godkännandebeslut att entreprenadavtal får tecknas vid 
investeringsprojekt där bruttoinvesteringsutgiften är sju miljoner kronor och högre eller då 
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre, 

5. kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, 
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6. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom eller 
tillgodose kommunens behov på motsvarande sätt, om inte detta åvilar annan nämnd, 

7. köp, försäljning, byte och gåva av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, 
expropriation och inlösning med stöd av plan- och bygglagen, allt inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt,      

8. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta annat avtal,  

9. inom sina ansvarsområden fatta beslut i skadeståndsärenden, 
10. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och övriga grafiska frågor, 
11. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200), och 
12. avgivande av yttranden enligt hemvärnsförordningen (1997:146),  

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när 
dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet.  

Personalansvar  

13 §  

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom Karlshamns kommun. 
Kommunstyrelsen har hand om alla personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor.  

Kommunstyrelsen ansvarar därmed för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
4. övergripande organisationsfrågor, 
5. personalförsörjning, 
6. besluta om stridsåtgärd, 
7. svara för information till kommunens personal,  
8. motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, och  

9. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  

Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 

14 § 

Kommunstyrelsen ska  

1. övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda mål, planer och program för verksamheten 
samt ekonomin efterlevs och följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,  
3. följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  
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4. rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot 
bakgrund av fastställda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,  

5. en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 
9 kap, 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 
program och direktiv, och 

7. två gånger varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av motioner 
som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av kommunfullmäktige.  

Särskilda uppgifter 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 

16 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för att det, i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, inför 
varje ny mandatperiod utarbetas en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. 
Planen skall underställas kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under 
krig och krigsfara m.m.  

Arkivmyndighet 

18 §  

Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.  

Anslagstavla och webbplats 

19 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats.  

Författningssamling 

20 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till 
att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.  

Alkohol, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

21 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller 
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.  

Kommunstyrelsen är lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen 
(1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 
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Receptfria läkemedel 

22 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för kontroll av näringsidkare som anmält till Läkemedelsverket att 
de bedriver handel med receptfria läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Automatspel och lotteri 

23 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för att lämna yttranden enligt lagen (1982:636) om anordnande av 
visst automatspel.  

Kommunstyrelsen ansvara för handläggningen av ärenden som gäller registrering av lotteri 
enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138).  

Kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt spellagen för sådana lotterier som avses i 6 kap.  
9 §.  

Fastighetsförvaltning 

24 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltning, innefattande utbyggnad, upprustning, avveckling, 
drift och underhåll, av kommunens fastigheter om inte detta åvilar annan nämnd. Med fastighet 
avses både mark, och fastighetstillbehör (byggnader, andra anläggningar, skog m.m.).   

Kommunstyrelsen ansvarar för genomförande av ny-, om- och tillbyggnad av byggnader och 
andra anläggningar efter beslut av kommunfullmäktige om anvisande av anslag för 
byggnadsärende.  

Kommunstyrelsen ansvarar för stöd till samlingslokaler.  

Intern service 

25 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för intern service i form av måltidsverksamheten och 
serviceverksamheten.   

Sotningsverksamhet 

26 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för drift av sotningsverksamheten. Myndighetsutövningen gällnade 
sotning ankommer på Räddningstjänsten Blekinge Väst.   

Övriga verksamhetsområden 

27 § 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden: 

1. strategiska frågor för en hållbar samhällsplanering vad avser infrastruktur, logistik, IT, 
exploatering, miljö, energi, klimat, folkhälsa, mångfald, delaktighet och trygghet,  

2. bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning 
och byggnadsprojekt m.m., 

3. bidra till en positiv utveckling av näringslivet, 
4. marknadsföring av kommunens verksamheter och centrala informationsverksamhet, 
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5. turistverksamhet, 
6. östersjöfestivalen och andra evenemang av större omfattning,  
7. övergripande regionala, nationella och internationella kontakter samt medverkan i projekt, 
8. främjande av digitaliseringen som ett led i verksamhetsutvecklingen, 
9. framtagande av kommunövergripande styrdokument och styrdokument inom 

kommunstyrelsens verksamheter,  
10. tillhandahållande av juridisk rådgivning till kommunfullmäktige, nämnder och helägda 

kommunala bolag, 
11. nämndadministrationen,  
12. servicecenter,  
13. konsumentrådgivning, och  
14. energi- och klimatrådgivning.   

Övriga uppgifter 

Processbehörighet 

28 §  

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan nämnd ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige beslutar att själva föra talan i målet.  

Demokrati och medborgarinflytande 

29 § 

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

Uppdrag och verksamhet 

30 §  

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

Organisation inom verksamhetsområdet 

31 §  

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

Behandling av personuppgifter 

32 §  

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 
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Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i 
kommunfullmäktige samt hos kommunfullmäktigeberedningar.  

Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

33 §  

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

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

Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts kommunstyrelsen 
enligt speciallag.  

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

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar även övriga nämnders redovisning.  

Information och samråd 

34 § 

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

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

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

Kommunstyrelsen ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Medborgarförslag 

30 §  

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

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

Kommunstyrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag 
får närvara när kommunstyrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när 
beslut fattas.  
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Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsen ordförande 

35 §  

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att  

1. närmast under kommunstyrelsen utöva uppsikt över hela nämndorganisationen,  
2. uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och 

effektivitet samt att ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, 

kommunala bolag och kommunalförbund, och 
4. representera kommunstyrelsen vid uppvakningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  

Kommunalråd och oppositionsråd 

Kommunalråd 

36 § 

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett kommunalråd.  

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad.  

Oppositionsråd 

37 §  

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett oppositionsråd.  

Kommunfullmäktige beslutar om oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reglemente för revisorerna från och med den 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen, i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. 
 
Reglementet för revisorerna har uppdaterats utifrån SKR:s underlag (Reglemente för 
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar mars 2019, samt underlag till 
revisionsreglemente 2018), kommunallagen och andra författningar.  
 
De föreslagna ändringarna är följande: 
 
8 § – Förtydligande om att upphandlingen ska göras i enlighet med gällande policy och 
riktlinjer för upphandling och inköp. 
 
11 § - Fullmäktiges beslut om budgetram förmedlas till bolagen via ägardirektiv. 
Kostnaderna för lekmannarevisionen ska belasta respektive bolag istället för att ägaren 
står för kostnaderna.  
 
Även redaktionella ändringar har gjorts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse, 2022-11-03 
Nuvarande reglemente för revisorerna  
Förslag till reviderat reglemente för revisorerna, med markerade ändringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Revisorerna 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-10-27 Dnr: 2022/3229 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 310 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  

 
Reglemente för revisorerna 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reglemente för revisorerna från och med den 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen, i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. 
 
Reglementet för revisorerna har uppdaterats utifrån SKR:s underlag (Reglemente för 
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar mars 2019, samt underlag till 
revisionsreglemente 2018), kommunallagen och andra författningar.  
 
De föreslagna ändringarna är följande: 
 
8 § – Förtydligande om att upphandlingen ska göras i enlighet med gällande policy och 
riktlinjer för upphandling och inköp. 
 
11 § - Fullmäktiges beslut om budgetram förmedlas till bolagen via ägardirektiv. 
Kostnaderna för lekmannarevisionen ska belasta respektive bolag istället för att ägaren 
står för kostnaderna.  
 
Även redaktionella ändringar har gjorts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse, 2022-11-03 
Nuvarande reglemente för revisorerna  
Förslag till reviderat reglemente för revisorerna, med markerade ändringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Revisorerna 
Författningssamlingen 
 

374



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-10-27 Dnr: 2022/3229 

 

 
 
 
Annabel Cifuentes 
Kommunjurist
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2022-XX-XX 
Antagen: KF § 190, 2019-10-28, KF § XXX, 2022-XX-XX 

         

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för revisorerna

        
Reglemente för revisorerna 
 
Revisionens uppdrag och formella reglering 
 
Roll och uppdrag 
 
1 § 
 
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är kommunfullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet 
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag bolag. Revisionen fyller 
en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och 
förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och 
nödvändig kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling.  
 
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 
kommunfullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften 
att granska verksamheten i kommunens företag bolag, genom de lekmannarevisorer och 
revisorer som kommunfullmäktige utser i företagen bolagen.  
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet främja, granska och bedöma verksamheten.  
 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I 
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt 
utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också 
rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar 
lekmannarevisorer med granskningsrapporter och den auktoriserade revisorn med 
revisionsberättelser.  
 
Formell reglering 
 
2 §  
 
För revisorsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag bolag.  
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen (2017:725), KL, främst i kapitel 12. 
Lekmannarevisionen reglars i aktiebolagslagen (2005:551), kapitel 10. Regler för revisionen 
finns också i lagstiftning för andra företagsformer, t.ex. stiftelselagen (1994:1220).  
 
Förbundsordningen i kommunalförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella 
förbundet.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för revisorerna 

 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, 
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. 
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
uttolkad och uttryckt i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet (Sveriges kommuner 
och landsting).  
 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande m.m. i KL och den av kommunfullmäktige antagen 
Arbetsordning för styrelse och nämnder.  
 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
förvaltningslagen (2017:900), dataskyddsförordning, lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling m.fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande styrdokument.  
 
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorerna 
behöver vara orienterad om, för insikt i hur dessa styr och påverkar de organ som revisionen 
granskar.  
 
Revisorernas antal och organisation 
 
Antal revisorer  
 
3 §  
 
Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av kommunfullmäktige för en 
mandatperiod.  
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  
 
Organisation  
 
4 §  
 
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.  
 
Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag bolag 
 
5 § 
 
Bland kommunens revisorer utser kommunfullmäktige lekmannarevisorer och i 
förekommande fall suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i 
kommunala stiftelser i det antal som fastställts för varje enskilt företag bolag.  
 
För granskningen av kommunens aktiebolag ansvarar vald lekmannarevisor.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för revisorerna 

Ordförande 
 
6 §  
 
Kommunfullmäktige väljer för den tid som kommunfullmäktige bestämmerlser en ordförande, 
en förste vice ordförande och en andre viceordförande. Uppdraget är att vara ordförande och 
sammankallande. Ordföranden leder gemensamma sammankomster och sammanträden.  
 
Ordföranden och förste vice ordföranden hämtas ur minoritetens partier i kommunfullmäktige 
och andre vice ordföranden hämtas ur majoritetens partier i kommunfullmäktige.  
 
Uppdragstid 
 
7 §  
 
Kommunfullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med 
dubbla grupper av revisorer.  
 
Revisorernas sakkunniga biträden 
 
Sakkunniga biträden 
 
8 §  
 
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga inom sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  
 
Vid upphandling tillämpas kommunens styrdokument för upphandling. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandlingen. Upphandlingen görs i enlighet med 
gällande policy och riktlinjer för upphandling och inköp.  

 
Sakkunnigas rätt till upplysningar 
 
9 §  
 
Bestämmelserna i KL, (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.  

 
Revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
Beredning av revisorernas budget 
 
10 § 
 
Kommunfullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.  
 
Lekmannarevisorernas budget 
 
11 §  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för revisorerna 

Kostnader för lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och revisorer i stiftelser hanteras 
inom revisorernas budget och ska beaktas vid beredning i enlighet med § 10.  
Kommunfullmäktiges beslut om budgetram förmedlas till bolagen via ägardirektiv. Respektive 
bolag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen och revisorerna i 
stiftelserna. 
 
Revisorernas förvaltningsbeslut 
 
12 §  
 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd.  
 
Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
13 §  
 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium. 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.   
 
Revisorernas sammankomster och sammanträden 
 
14 §  
 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden 
i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet.  
 
Ordföranden får även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
kommunfullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.  
 
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt. 
Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett 
sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.  
 
Minnesanteckningar 
 
15 §  
 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.  
 
Protokoll  
 
16 §  
 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.  
 
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en 
viss paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för revisorerna 

 
 
 
Skrivelse från revisorerna 
 
17 §  
 
En skrivelse eller motsvarande i revisorerna namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.  
 
Revisorerna och kommunfullmäktige 
 
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium 
 
18 §  
 
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, som minst 
en gång i halvåret.  
 
Revisorerna och kommunfullmäktige 
 
19 §  
 
Revisorerna närvarar vid kommunfullmäktiges möten, efter inbjudan av ordföranden, för att på 
kommunfullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svarar på 
frågor.  

 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i 
kommunfullmäktige.  
 
Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 
 
20 §  
 
Revisorerna kan initiera ärenden i kommunfullmäktige med anledning av sin granskning och 
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  
 
Revisorerna kan initiera ärenden i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning när 
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt.  
 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har 
åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredställande åtgärder med anledning därav 
rapporterar revisorerna till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett.  

 
Revisorernas rapportering 
 
Löpande rapportering till kommunfullmäktige 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för revisorerna 

 
21 §  
 
Revisorernas granskning tillställs ledamöterna i kommunfullmäktige löpande under året.  
 
Förstudierna rapporteras såsom handlingar för kännedom. 
 
Granskningsrapporterna med nämndernas svar skrivs fram som egna ärenden till 
kommunfullmäktige när ärendena är färdigbehandlade av nämnderna. 
 
Detta uppfyller kravet i KL att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I 
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till kommunfullmäktige och som 
formellt hör hemma i revisionsberättelsen.  
 
Uttalande om delårsrapport 
 
22 § 
 
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till 
kommunfullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten.  
 
Revisionsberättelsen 
 
23 §  
 
Revisionsberättelsen ska lämnas till kommunfullmäktige vid den tidpunkt som 
kommunfullmäktige bestämmer.  
 
Granskningsrapporter 
 
24 §  
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till kommunfullmäktige vid den 
tidpunkt som kommunfullmäktige bestämmer.  
 
Revisorerna är personuppgiftsansvariga 
 
25 §  
 
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.  

 
Revisorernas arkiv 
 
26 §  
 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr. o m: 2020-01-01  
Antagen: KF § 190, 2019-10-28  

          

 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för revisorerna 
 

           
Reglemente för revisorerna 
 
Revisionens uppdrag och formella reglering 
 
Roll och uppdrag 
 
1 § 
 
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är kommunfullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet 
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende 
åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig 
kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling.  
 
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 
kommunfullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften 
att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer 
som kommunfullmäktige utser i företagen.  
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet främja, granska och bedöma verksamheten.  
 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I 
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt 
utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också 
rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar 
lekmannarevisorer med granskningsrapporter och den auktoriserade revisorn med 
revisionsberättelser.  
 
Formell reglering 
 
2 §  
 
För revisorsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.  
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen (2017:725), KL, främst i kapitel 12. 
Lekmannarevisionen reglars i aktiebolagslagen (2005:551), kapitel 10. Regler för revisionen 
finns också i lagstiftning för andra företagsformer, t.ex. stiftelselagen (1994:1220).  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för revisorerna 
 

Förbundsordningen i kommunalförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella 
förbundet.  
 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, 
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. 
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
uttolkad och uttryckt i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet (Sveriges kommuner 
och landsting).  
 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande m.m. i KL och den av kommunfullmäktige antagen 
Arbetsordning för styrelse och nämnder.  
 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
förvaltningslagen (2017:900), dataskyddsförordning, lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling m.fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande styrdokument.  
 
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorerna 
behöver vara orienterad om, för insikt i hur dessa styr och påverkar de organ som revisionen 
granskar.  
 
Revisorernas antal och organisation 
 
Antal revisorer  
 
3 §  
 
Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av kommunfullmäktige för en 
mandatperiod.  
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  
 
Organisation  
 
4 §  
 
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.  
 
Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag 
 
5 § 
 
Bland kommunens revisorer utser kommunfullmäktige lekmannarevisorer och i 
förekommande fall suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i 
kommunala stiftelser i det antal som fastställts för varje enskilt företag.  
 
För granskningen av kommunens aktiebolag ansvarar vald lekmannarevisor.  
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för revisorerna 
 

 
 
Ordförande 
 
6 §  
 
Kommunfullmäktige väljer för den tid som kommunfullmäktige bestämmelser en ordförande, 
en förste vice ordförande och en andre viceordförande. Uppdraget är att vara ordförande och 
sammankallande. Ordföranden leder gemensamma sammankomster och sammanträden.  
 
Ordföranden och förste vice ordföranden hämtas ur minoritetens partier i kommunfullmäktige 
och andre vice ordföranden hämtas ur majoritetens partier i kommunfullmäktige.  
 
Uppdragstid 
 
7 §  
 
Kommunfullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med 
dubbla grupper av revisorer.  
 
Revisorernas sakkunniga biträden 
 
Sakkunniga biträden 
 
8 §  
 
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga inom sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  
 
Vid upphandling tillämpas kommunens styrdokument för upphandling. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandlingen.  

 
Sakkunnigas rätt till upplysningar 
 
9 §  
 
Bestämmelserna i KL (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.  

 
Revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
Beredning av revisorernas budget 
 
10 § 
 
Kommunfullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.  
 
Lekmannarevisorernas budget 
 
11 §  384
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Kostnader för lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och revisorer i stiftelser hanteras 
inom revisorernas budget och ska beaktas vid beredning i enlighet med § 10.  
 
Revisorernas förvaltningsbeslut 
 
12 §  
 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd.  
 
Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
13 §  
 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium. 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.   
 
Revisorernas sammankomster och sammanträden 
 
14 §  
 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden 
i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet.  
 
Ordföranden får även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
kommunfullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.  
 
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt. 
Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett 
sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.  
 
Minnesanteckningar 
 
15 §  
 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.  
 
Protokoll  
 
16 §  
 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.  
 
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en 
viss paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den.  
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Skrivelse från revisorerna 
 
17 §  
 
En skrivelse eller motsvarande i revisorerna namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.  
 
Revisorerna och kommunfullmäktige 
 
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium 
 
18 §  
 
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, som minst 
en gång i halvåret.  
 
Revisorerna och kommunfullmäktige 
 
19 §  
 
Revisorerna närvarar vid kommunfullmäktiges möten, efter inbjudan av ordföranden, för att på 
kommunfullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svarar på 
frågor.  

 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i 
kommunfullmäktige.  
 
Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 
 
20 §  
 
Revisorerna kan initiera ärenden i kommunfullmäktige med anledning av sin granskning och 
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  
 
Revisorerna kan initiera ärenden i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning när 
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt.  
 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har 
åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredställande åtgärder med anledning därav 
rapporterar revisorerna till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett.  

 
Revisorernas rapportering 
 
Löpande rapportering till kommunfullmäktige 
 
21 §  
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Revisorernas granskning tillställs ledamöterna i kommunfullmäktige löpande under året.  
 
Förstudierna rapporteras såsom handlingar för kännedom. 
 
Granskningsrapporterna med nämndernas svar skrivs fram som egna ärenden till 
kommunfullmäktige när ärendena är färdigbehandlade av nämnderna. 
 
Detta uppfyller kravet i KL att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I 
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till kommunfullmäktige och som 
formellt hör hemma i revisionsberättelsen.  
 
Uttalande om delårsrapport 
 
22 § 
 
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till 
kommunfullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten.  
 
Revisionsberättelsen 
 
23 §  
 
Revisionsberättelsen ska lämnas till kommunfullmäktige vid den tidpunkt som 
kommunfullmäktige bestämmer.  
 
Granskningsrapporter 
 
24 §  
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till kommunfullmäktige vid den 
tidpunkt som kommunfullmäktige bestämmer.  
 
Revisorerna är personuppgiftsansvariga 
 
25 §  
 
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.  

 
Revisorernas arkiv 
 
26 §  
 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.  
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Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta arbetsordning för styrelse och nämnder från och med 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen samt 
arbetsordningen för styrelse och nämnder, i dialog med den styrande politiska 
majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Kristdemokraterna. 
 
I 4 § görs en redaktionell ändring. Vidare tydliggörs att kallelser sker elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Det tydliggörs även att kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och 
handlingar istället för som tidigare skrivning att samtliga handlingar i ärendet ska 
bifogas. 
 
I 6 § föreslås ett tillägg om att oppositionsrådet ska ha närvarorätt vid nämndernas 
sammanträden. 
 
I 7 § görs en redaktionell ändring samt att hänvisningen till 29 § i reglementet för 
kommunstyrelsen stryks, hänvisning görs endast till reglementet och inte en specifik 
punkt.   
 
I 8 § görs en ändring om att ordförandens uppgifter, vid dennes hinder att delta i 
sammanträde, fullgörs av den som varit ledamot i nämnden längst tid, istället för tidigare 
skrivning om att uppgifterna fullgörs av den till åldern äldste ledamoten.  
 
I 10 § föreslås att sista meningen i andra stycket stryks gällande inträdesordning vid 
kompletteringsval. 
 
I 23 § föreslås att ”arbetsutskott” ändras till ”utskott” då det finns fler utskott än 
arbetsutskott. Vidare föreslås att krisledningsnämndens möjlighet att godkänna 
nämnders inrättande av utskott stryks då det är något som ankommer på fullmäktige att 
godkänna. Det föreslås även en ändring om att ersättare ska närvara vid 
kommunstyrelsens arbetsutskott endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra, medan 
i övriga utskott närvarar ersättarna. Vidare föreslås att en hänvisning görs till 4 § om 
bestämmelserna för kallelse och att dessa gäller även för utskott samt att den 
nuvarande informationen om kallelse stryks.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse  
Nuvarande arbetsordning för styrelse och nämnder  
Förslag till reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder  
 
Beslutet skickas till 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Författningssamlingen 
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kommun 2022-11-04 Dnr: 2022/3300 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Arbetsordning för styrelse och nämnder 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta arbetsordning för styrelse och nämnder från och med 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen samt 
arbetsordningen för styrelse och nämnder, i dialog med den styrande politiska 
majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Kristdemokraterna. 
 
I 4 § görs en redaktionell ändring. Vidare tydliggörs att kallelser sker elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Det tydliggörs även att kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och 
handlingar istället för som tidigare skrivning att samtliga handlingar i ärendet ska 
bifogas. 
 
I 6 § föreslås ett tillägg om att oppositionsrådet ska ha närvarorätt vid nämndernas 
sammanträden. 
 
I 7 § görs en redaktionell ändring samt att hänvisningen till 29 § i reglementet för 
kommunstyrelsen stryks, hänvisning görs endast till reglementet och inte en specifik 
punkt.   
 
I 8 § görs en ändring om att ordförandens uppgifter, vid dennes hinder att delta i 
sammanträde, fullgörs av den som varit ledamot i nämnden längst tid, istället för tidigare 
skrivning om att uppgifterna fullgörs av den till åldern äldste ledamoten.  
 
I 10 § föreslås att sista meningen i andra stycket stryks gällande inträdesordning vid 
kompletteringsval. 
 
I 23 § föreslås att ”arbetsutskott” ändras till ”utskott” då det finns fler utskott än 
arbetsutskott. Vidare föreslås att krisledningsnämndens möjlighet att godkänna 
nämnders inrättande av utskott stryks då det är något som ankommer på fullmäktige att 
godkänna. Det föreslås även en ändring om att ersättare ska närvara vid 
kommunstyrelsens arbetsutskott endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra, medan 
i övriga utskott närvarar ersättarna. Vidare föreslås att en hänvisning görs till 4 § om 
bestämmelserna för kallelse och att dessa gäller även för utskott samt att den 
nuvarande informationen om kallelse stryks.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-04 Dnr: 2022/3300 

 

Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse  
Nuvarande arbetsordning för styrelse och nämnder  
Förslag till reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Författningssamlingen 
 
 
 
Annabel Cifuentes 
Kommunjurist
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Gäller från: 2020-04-30 
Antagen: KF § 28, 2020-04-06, KF § 184, 2021-12-13, KF x §, 2022-xx-xx  

   

FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för styrelse och övriga 
nämnder

 

 

 

Arbetsordning för styrelse och nämnder 
 

Utöver vad som föreskrivs om styrelse och övriga nämnder i kommunallagen (2017:725) och andra 
författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Arbetsordningen ska inte tillämpas om 
det finns avvikande bestämmelser i speciallag.  

Vad som nedan sägs om nämnder gäller också för styrelsen.  

 

Sammansättning 

1 § 

Nämndernas sammansättning framgår av respektive reglemente.  

Tidpunkt för sammanträden 

2 § 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Nämnden ska senast vid första sammanträdet varje år fastställa tiderna för ordinarie sammanträden.  

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligt hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det extra sammanträdet.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra tiden för 
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att tiden för ett sammanträde ska 
ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.  

3 § 

När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas. 
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Kallelse 

4 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.   

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 
senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får sker elektroniskt om det inte är olämpligt. 
Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och samtliga handlingar i ärendena, om inte hinder 
möter på grund av lag eller annan författning.  

Offentliga sammanträden 

5 § 

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i 
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av 
sekretess.  

Krisledningsnämnden får, om den extraordinära händelse för vilken nämnden aktiverats påkallar 
det, besluta att nämnd för viss tid inte får hålla offentliga sammanträden. 

Närvarorätt 

6 § 

Kommunalråd och tillika kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsråd har rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av 
kommunstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att 
få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och 
särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.  

Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträde i enlighet med 
vad som är föreskrivet i KL.  

Ordföranden  

7 § 

Det åligger nämndens ordförande 

- att leda nämndens arbete och sammanträden, 
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- kalla till sammanträde i enlighet med lag och denna arbetsordning,  

- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 

- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, och 

- bevaka att nämndens beslut verkställs.  

Det åligger nämndens ordförande att kontakta kalla in ersättare för att säkerställa att nämnden är 
beslutsför.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs.  

För kommunstyrelsens ordförande finns särskilda bestämmelser i 29 § i reglementet för 
kommunstyrelsen. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

8 § 

Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldste ledamoten. Tills valet förrättats, fullgörs 
ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.  

Förhinder 

9 § 

En ledamot som har förhinder att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. 
Kansliet ska underrätta ordföranden om detta, om det finns risk att nämnden inte blir beslutsför.  

Ersättares tjänstgöring 

10 § 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionerligt, tjänstgöra enligt den ordning som 
kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 
tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. Vid kompletteringsval inträder nyvald 
ersättare i turordning efter partiers tidigare valda ersättare om inte annat uttryckligen anges. 
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i 
protokollet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen.  

Deltagande på distans 

11 §  

Nämnden ska i första hand sammanträda fysiskt. Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Av denna anledning ska hybridmöten undvikas. Sammanträdeslokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till nämndkansliet. 
Ordföranden, i samråd med vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordföranden, avgör 
om närvaro får ske på distans.  

12 §  

Nämndsekreteraren skickar i god tid innan mötet ut en videomöteslänk till ledamot som ska delta på 
distans. Länken skickas till ledamotens kommunala e-postadress (@karlshamn.se). Länken får inte 
vidaresändas till privata e-postadresser eller till obehöriga. Vid anslutning till möte med ärenden 
som innehåller sekretessreglerade uppgifter ska tvåfaktorsinloggning användas.  

Vid deltagande på distans ansvarar ledamoten för att ansluta i sådan tid att ledamoten är inloggad 
innan upprop. 

Ledamot som deltar på distans ska tillse att ledamoten syns och hörs väl genom sin placering 
framför kameran och om det behövs använda headset. Ledamoten ska vid behov delta i utbildningar 
och testmöten samt själv säkerställa att enheten som används för mötet är laddad och uppdaterad.  

13 §  

Ledamot som deltar på distans ska se till att inga obehöriga kan ta del av vad som sägs och se det 
som visas på bild under sammanträdet. Ordföranden ska försäkra sig om att så inte sker genom att 
ställa frågor till distansdeltagaren.  

Ledamot som deltar på distans ska inte delta i andra möten samtidigt. Ledamoten ska inte heller 
distraheras av exempelvis bilkörning, cykling eller promenader.  

Vid deltagande på distans ska kameran vara påslagen under hela sammanträdet. I de fall kameran 
automatiskt kan kopplas ner, ska ledamoten se till att kameran är aktiv under beslut, omröstning och 
när ledamoten talar. Mikrofonen ska alltid vara avstängd när ledamoten inte talar.  

14 §  

När ledamot deltar på distans ska ledamoten kunna se en överblicksbild över sammanträdeslokalen.   
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Jäv, avbruten tjänstgöring 

15 § 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 
igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet 
mellan partierna.  

Yrkanden 

16 § 

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden menar att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt.  

Deltagande i beslut 

17 § 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det 
med acklamation.  

Reservation 

18 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll 

19 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  
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Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.  

20 § 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser.  

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering 
av den kommunen författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivningsmottagare 

21 § 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar.  

Undertecknade av handlingar 

22 § 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden 
inträder vice ordföranden eller andre vice ordförande, och vid förfall för dessa den ledamot som 
nämnden utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet, och i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  

Utskott  

23 § 

Det framgår av nämndernas reglementen om kommunfullmäktige har bestämt att det ska finnas ett 
arbetsutskott. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott efter godkännande från 
kommunfullmäktige eller krisledningsnämnden. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare ska närvara vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. I övriga utskott närvarar ersättarna. Ersättare inkallas till tjänstgöring i den 
av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet som inte 
utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.  

Utskottet sammanträdet på tid och plats som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Bestämmelserna 
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i 4 § om kallelse gäller även för utskott. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara 
när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

Beredning av ärenden 

24 § 

De ärenden som ska avgöras av nämnderna i dess helhet bör beredas av ett utskott eller presidiet om 
beredning behövs. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska beredas.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.  

Delegation  

25 §  

Nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller anställd att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden i enlighet med KL. Ärenden enligt 
6 kap. 38 § KL får inte delegeras. Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning 
som antas av nämnden.  

Nämnden får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 

Anmälan av beslut 

26 §  

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska 
anmälans till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 
genom laglighetsprövning.  

Beslut som fattats av ordförande, eller annan ledamot som nämnden har utsett, i brådskande ärenden 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
Arbetsordning för styrelse och övriga 
nämnder 

 

 

 

Arbetsordning för styrelse och nämnder 
 

Utöver vad som föreskrivs om styrelse och övriga nämnder i kommunallagen (2017:725) och andra 

författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Arbetsordningen ska inte tillämpas om 

det finns avvikande bestämmelser i speciallag.  

 

Vad som nedan sägs om nämnder gäller också för styrelsen.  

 

Sammansättning 

 

1 § 

Nämndernas sammansättning framgår av respektive reglemente.  

 

Tidpunkt för sammanträden 

 

2 § 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

 

Nämnden ska senast vid första sammanträdet varje år fastställa tiderna för ordinarie sammanträden.  

 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 

ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligt hos 

ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 

sammanträdet.  

 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det extra sammanträdet.  

399



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Arbetsordning för styrelse och nämnder 

 2 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra tiden för 

sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att tiden för ett sammanträde ska 

ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.  

 

3 § 

När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas. 

 

Kallelse 

 

4 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 

vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.   

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 

tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 

senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte olämpligt. 

Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och samtliga handlingar i ärendena, om inte hinder 

möter på grund av lag eller annan författning.  

 

Offentliga sammanträden 

 

5 § 

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i 

ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av 

sekretess. 
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Krisledningsnämnden får, om den extraordinära händelse för vilken nämnden aktiverats påkallar 

det, besluta att nämnd för viss tid inte får hålla offentliga sammanträden. 

 

Närvarorätt 

 

6 § 

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden 

och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna 

rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet.  

 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 

närvara vid sammanträde med nämnden för att lämnar upplysningar. Även anställd i kommunen och 

särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna.  

 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.  

 

Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträde i enlighet med 

vad som är föreskrivet i KL.  

 

Ordföranden  

 

7 § 

Det åligger nämndens ordförande 

- att leda nämndens arbete och sammanträden, 

- kalla till sammanträde i enlighet med lag och denna arbetsordning,  

- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 

- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, och 

- bevaka att nämndens beslut verkställs.  
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Det åligger nämndens ordförande att kontakta ersättare för att säkerställa att nämnden är beslutsför.  

 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 

ordföranden anser att det behövs.  

 

För kommunstyrelsens ordförande finns särskilda bestämmelser i 29 § i reglementet för 

kommunstyrelsen. 

 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

 

8 § 

Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 

sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, 

fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldste ledamoten.  

 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 

längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.  

 

Förhinder 

 

9 § 

En ledamot som har förhinder att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. 

Kansliet ska underrätta ordföranden om detta, om det finns risk att nämnden inte blir beslutsför.  

 

Ersättares tjänstgöring 

 

10 § 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 

tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 

redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
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Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionerligt, tjänstgöra enligt den ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 

tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. Vid  kompletteringsval inträder nyvald 

ersättare i turordning efter partiers tidigare valda ersättare om inte annat uttryckligen anges. 

 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i 

protokollet.  

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade 

majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ner i turordningen.  

 

Deltagande på distans 

 

11 §  

Nämnden ska i första hand sammanträda fysiskt. Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Av denna anledning ska hybridmöten undvikas. Sammanträdeslokalen ska 

vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till nämndkansliet. 

Ordföranden, i samråd med vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordföranden, avgör 

om närvaro får ske på distans.  

 

12 §  

Nämndsekreteraren skickar i god tid innan mötet ut en videomöteslänk till ledamot som ska delta på 

distans. Länken skickas till ledamotens kommunala e-postadress (@karlshamn.se). Länken får inte 

vidaresändas till privata e-postadresser eller till obehöriga. Vid anslutning till möte med ärenden 

som innehåller sekretessreglerade uppgifter ska tvåfaktorsinloggning användas.  
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Vid deltagande på distans ansvarar ledamoten för att ansluta i sådan tid att ledamoten är inloggad 

innan upprop. 

 

Ledamot som deltar på distans ska tillse att ledamoten syns och hörs väl genom sin placering 

framför kameran och om det behövs använda headset. Ledamoten ska vid behov delta i utbildningar 

och testmöten samt själv säkerställa att enheten som används för mötet är laddad och uppdaterad.  

 

13 §  

Ledamot som deltar på distans ska se till att inga obehöriga kan ta del av vad som sägs och se det 

som visas på bild under sammanträdet. Ordföranden ska försäkra sig om att så inte sker genom att 

ställa frågor till distansdeltagaren.  

 

Ledamot som deltar på distans ska inte delta i andra möten samtidigt. Ledamoten ska inte heller 

distraheras av exempelvis bilkörning, cykling eller promenader.  

 

Vid deltagande på distans ska kameran vara påslagen under hela sammanträdet. I de fall kameran 

automatiskt kan kopplas ner, ska ledamoten se till att kameran är aktiv under beslut, omröstning och 

när ledamoten talar. Mikrofonen ska alltid vara avstängd när ledamoten inte talar.  

 

14 §  

När ledamot deltar på distans ska ledamoten kunna se en överblicksbild över sammanträdeslokalen.   

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

 

15 § 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 

igen sedan ärendet handlagts.  

 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än 

jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet 

mellan partierna.  
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Yrkanden 

 

16 § 

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 

som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 

läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

 

Om ordföranden menar att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 

skriftligt.  

 

Deltagande i beslut 

 

17 § 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas.  

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det 

med acklamation.  

 

Reservation 

 

18 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 

fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

 

Justering av protokoll 

 

19 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 

skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.  

 

20 § 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 

gällande bestämmelser.  

 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering 

av den kommunen författningssamlingen bedöms nödvändig.  

 

Delgivningsmottagare 

 

21 § 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 

nämnden beslutar.  

 

Undertecknade av handlingar 

 

22 § 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden 

inträder vice ordföranden eller andre vice ordförande, och vid förfall för dessa den ledamot som 

nämnden utser.  

 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 

underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 

skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 

fattat beslutet, och i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  
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Utskott  

 

23 § 

Det framgår av nämndernas reglementen om kommunfullmäktige har bestämt att det ska finnas ett 

arbetsutskott. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott efter godkännande från 

kommunfullmäktige eller krisledningsnämnden. 

 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 

ordförande och en vice ordförande.  

 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en 

ledamot eller en ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast 

förrättas.  

 

Utskottet sammanträdet på tid och plats som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också 

hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. Ordföranden 

ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla 

uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet 

får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst.  

 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

 

Beredning av ärenden 

 

24 § 

De ärenden som ska avgöras av nämnderna i dess helhet bör beredas av ett utskott eller presidiet om 

beredning behövs. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska beredas.  
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När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.  

 

Delegation  

 

25 §  

Nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller anställd att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden i enlighet med KL. Ärenden enligt 

6 kap. 38 § KL får inte delegeras. Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning 

som antas av nämnden.  

 

Nämnden får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

 

Anmälan av beslut 

 

26 §  

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska 

anmälans till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 

genom laglighetsprövning.  

 

Beslut som fattats av ordförande, eller annan ledamot som nämnden har utsett, i brådskande ärenden 

ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen, i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. 
 
Reglementet för utbildningsnämnden har uppdaterats utifrån SKR:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar mars 2019), 
kommunallagen och andra författningar.  
 
De föreslagna ändringarna är följande: 
 
1 § - sammansättningen ändras till att nämnden ska bestå av 11 ledamöter och 7 
ersättare. 
 
6 § - samråda ändras till att samverka, nämnden för arbete och välfärd ändras till 
omsorgs- och socialnämnd. Att nämnden ansvarar för natur- och kulturskola stryks då 
det ankommer på Kreativum AB samt på kommunstyrelsen. Vidare förtydligas att 
samverkan med omsorgs- och socialnämnden ska avse frågor som rör barn och unga. 
Ett tillägg görs också om att nämnden ansvarar för sin verksamhetsutveckling med 
undantag för sådant som åvilar teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
8 § - tillägg om att samtliga upphandlingar avseende IT-system ankommer på teknik-, 
digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
15 § - att samråda om namn och grafiska frågor stryks då det inte ankommer på 
nämnden att besluta om.   
 
I samband med revideringen stryks även medborgarförslag i enlighet med fullmäktiges 
beslut 2019-04-08 § 67. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Nuvarande reglemente för utbildningsnämnden 
Förslag till reviderat reglemente med markerade ändringar 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att nämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Sofie Ekenberg (C), Bodil Frigren Ericsson (L) och Tommy Larsson (V) yrkar bifall till 
Per-Ola Mattssons yrkande 

409



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Magnus Gärdebring yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med liggande förslag.   
 
Reservationer 
 
Per-Ola Mattsson (S), Ida Larsson (S), Momma Merzi (S), Maria Hjelm Nilsson (S), 
Sofie Ekenberg (C), Tommy Larsson (V) och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till 
förmån för Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Författningssamlingen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-03 Dnr: 2022/3297 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 308 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Reglemente för utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen, i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. 
 
Reglementet för utbildningsnämnden har uppdaterats utifrån SKR:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar mars 2019), 
kommunallagen och andra författningar.  
 
De föreslagna ändringarna är följande: 
 
1 § - sammansättningen ändras till att nämnden ska bestå av 11 ledamöter och 7 
ersättare. 
 
6 § - samråda ändras till att samverka, nämnden för arbete och välfärd ändras till 
omsorgs- och socialnämnd. Att nämnden ansvarar för natur- och kulturskola stryks då 
det ankommer på Kreativum AB samt på kommunstyrelsen. Vidare förtydligas att 
samverkan med omsorgs- och socialnämnden ska avse frågor som rör barn och unga. 
Ett tillägg görs också om att nämnden ansvarar för sin verksamhetsutveckling med 
undantag för sådant som åvilar teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
8 § - tillägg om att samtliga upphandlingar avseende IT-system ankommer på teknik-, 
digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
15 § - att samråda om namn och grafiska frågor stryks då det inte ankommer på 
nämnden att besluta om.   
 
I samband med revideringen stryks även medborgarförslag i enlighet med fullmäktiges 
beslut 2019-04-08 § 67. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
  

411



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-03 Dnr: 2022/3297 

 

Beslutsunderlag 
 
Förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Nuvarande reglemente för utbildningsnämnden 
Förslag till reviderat reglemente med markerade ändringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Jonna Nilsson 
Förvaltningsjurist
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2020-01-01  
Antagen: KF § 219, 2019-11-18, KF § xx, 2022-xx-xx 
       

     

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för utbildningsnämnden 

 

        

Reglemente för utbildningsnämnden  
 

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

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 13 11 ledamöter och 13 7 ersättare.  

Presidium 

2 § 

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

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

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

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

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

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden fullgör, i fråga om förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800), de uppgifter som enligt 
skollagen och andra författningar ankommer på kommunal huvudman.  

Nämnden fullgör samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman 
avseende förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola och är för dessa skolformer vårdgivare för den hälso- och sjukvård som sker 
inom elevhälsan. Om nämnden så bestämmer är nämnden även vårdgivare för den hälso- och 
sjukvård som sker inom elevhälsan för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna.   

Nämnden ansvarar för natur- och kulturskola.  

Nämnden ansvarar för eftergymnasial utbildning inom det kommunala området och 
uppdragsutbildning samt studie- och yrkesvägledning för vuxna.  

Nämnden ska verka för att samråd samverkan sker med nämnden för arbete och välfärd 
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden kring frågor som rör barn och unga.  

Nämnden ska verka för att samråd sker mellan gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna å ena sidan och näringslivet å andra sidan.  

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

Nämnden ansvarar för sin verksamhetsutveckling med undantag för sådant som åvilar teknik- 
digitalisering- och jävsnämnden. 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan. Samtliga 
upphandlingar avseende IT-system ankommer dock på teknik- digitalisering- och jävsnämnden. 

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för utbildningsnämnden 

förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

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

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

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

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

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

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

Behandling av personuppgifter 

13 §  

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

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

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

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

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

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

Information och samråd 

15 § 
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Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

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

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

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

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

Medborgarförslag 

16 §  

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

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

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

Gäller fr. o m: 2020-01-01  

Antagen: KF § 219, 2019-11-18 

             

          

 

 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för utbildningsnämnden  
 

 

               

Reglemente för utbildningsnämnden  
 

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

 

Arbetsformer 

Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.  

Presidium 

2 § 

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

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

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

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Nämndens uppgifter 

Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden fullgör, i fråga om förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800), de uppgifter som enligt 
skollagen och andra författningar ankommer på kommunal huvudman.  

Nämnden fullgör samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman 
avseende förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola och är för dessa skolformer vårdgivare för den hälso- och sjukvård som sker 
inom elevhälsan. Om nämnden så bestämmer är nämnden även vårdgivare för den hälso- och 
sjukvård som sker inom elevhälsan för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna.   

Nämnden ansvarar för natur- och kulturskola.  

Nämnden ansvarar för eftergymnasial utbildning inom det kommunala området och 
uppdragsutbildning samt studie- och yrkesvägledning för vuxna.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med nämnden för arbete och välfärd. 

Nämnden ska verka för att samråd sker mellan gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna å ena sidan och näringslivet å andra sidan.  

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

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

 

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

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

Processbehörighet 

9 §  

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

10 § 

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

 

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

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

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

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

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

Behandling av personuppgifter 

13 §  

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

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

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

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

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

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

15 § 

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

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

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

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

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

Medborgarförslag 

16 §  

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

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

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden från och med den 1 
januari 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. I samband med den nya mandatperioden 
har föreslagits att en ny nämnd inrättas, teknik- digitalisering- och jävsnämnden. 
 
Reglementet för teknik, digitalisering och jävsnämnden har upprättats utifrån SKR:s 
underlag (Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar 
mars 2019), kommunallagen och andra författningar.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till reglemente  
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att nämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Tommy Larsson (V) och Sofie Ekenberg (C) yrkar bifall till 
Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen avslagit 
Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Per-Ola Mattsson (S), Ida Larsson (S), Momma Merzi (S), Maria Hjelm Nilsson (S), 
Sofie Ekenberg (C) och Tommy Larsson (V) reserverar sig till förmån för Per-Ola 
Mattssons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-03 Dnr: 2022/3299 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 306 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Reglemente för teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden mandatperioden 
2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden från och med den 1 
januari 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. I samband med den nya mandatperioden 
har föreslagits att en ny nämnd inrättas, teknik- digitalisering- och jävsnämnden. 
 
Reglementet för teknik, digitalisering och jävsnämnden har upprättats utifrån SKR:s 
underlag (Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar 
mars 2019), kommunallagen och andra författningar.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till reglemente  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Jonna Nilsson 
Förvaltningsjurist
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2023-01-01 
Antagen: KF § X, 2022–12-XX 
       

     

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för teknik, digitalisering och 
jävsnämnden 

 

        

Reglemente för teknik, digitalisering och 
jävsnämnden  

 

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

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 7 ledamöter och 5 ersättare.  

Presidium 

2 § 

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

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

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

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för teknik, digitalisering och jävsnämnden  

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Teknik, digitalisering och jävsnämnden är tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Nämnden ansvarar för kommunens mätningstekniska verksamhet, kartproduktion och GIS-
samordning.  

Nämnden ansvarar för beslutsfattande och myndighetsutövning i ärenden där övriga nämnder på 
grund av jäv inte kan eller bör fatta beslut.  

Nämnden ansvarar för drift, underhåll, belysning och avveckling av kommunens parker, leder, 
motionsspår, industrispår, vägar, gator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och andra 
trafikanläggningar samt småbåtshamnar och allmänna badplatser.  
 
Nämnden ansvarar för gaturenhållning, snöröjning och andra liknande åtgärder för gator, torg, 
parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan samt kommunens uppgifter 
gällande skyltning i enlighet med lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. 
 
Nämnden är trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor och andra 
författningar. Nämnden ansvarar för utvecklingen av trafiksäkerhetetsarbetet och den strategiska 
trafikplaneringen i kommunen. Nämnden har även i övrigt hand om trafikfrågorna i kommunen, 
däribland uppgifter enligt trafikförordningen (1998:1276) och lagen (1982:129) om flyttning av 
fordon i vissa fall. 
 
Nämnden ansvarar för kommunens väghållning och är kommunal väghållningsmyndighet enligt 
väglagen (1971:948) och andra författningar. Nämnden ansvarar vidare för kommunens 
uppgifter avseende drift och underhåll av enskilda vägar. 
 
Nämnden ansvarar för den övergripande digitaliseringen av kommunens verksamheter sett ur ett 
helhetsperspektiv. Det innefattar att leda och utveckla arbetet på ett strategiskt och långsiktigt 
sätt ur ett digitaliseringsperspektiv. Nämnden ansvarar vidare för att säkerställa att kommunens 
digitala utveckling uppfyller krav på informationssäkerhet och tillämplig lagstiftning.  

 
Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  
 
Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan. Nämnden ansvarar 
för samtliga upphandlingar avseende IT-system. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för teknik, digitalisering och jävsnämnden  

Processbehörighet 

9 §  

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

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

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

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

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

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

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

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

Behandling av personuppgifter 

13 §  

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

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

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

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

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

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för teknik, digitalisering och jävsnämnden  

Information och samråd 

15 § 

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

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

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

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för valnämnden från och med den 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen, i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. 
 
Reglementet för valnämnden har uppdaterats utifrån SKR:s underlag (Reglemente för 
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar mars 2019), kommunallagen 
och andra författningar.  
 
De föreslagna ändringarna är följande: 
 
1 § - sammansättningen ändras till att nämnden ska bestå av 9 ledamöter. 
 
6 § - landstingsfullmäktige ändras till regionfullmäktige. 
 
8 § - tillägg om att samtliga upphandlingar avseende IT-system ankommer på teknik-, 
digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
11 § - tillägg om att nämnden ansvarar för sin verksamhetsutveckling med undantag för 
sådant som åvilar teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
15 § - tillägg om att nämnden vid behov ska medverka vid presidiekonferenser som 
anordnas av kommunstyrelsen. Att samråda om namn och grafiska frågor stryks då det 
ankommer på kommunstyrelsen att besluta kring. 
 
I samband med revideringen stryks även medborgarförslag i enlighet med fullmäktiges 
beslut 2019-04-08 § 67. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Nuvarande reglemente för valnämnden 
Förslag till reviderat reglemente med markerade ändringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-03 Dnr: 2022/3298 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 309 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  

 
 
Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för valnämnden från och med den 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen, i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. 
 
Reglementet för valnämnden har uppdaterats utifrån SKR:s underlag (Reglemente för 
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar mars 2019), kommunallagen 
och andra författningar.  
 
De föreslagna ändringarna är följande: 
 
1 § - sammansättningen ändras till att nämnden ska bestå av 9 ledamöter. 
 
6 § - landstingsfullmäktige ändras till regionfullmäktige. 
 
8 § - tillägg om att samtliga upphandlingar avseende IT-system ankommer på teknik-, 
digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
11 § - tillägg om att nämnden ansvarar för sin verksamhetsutveckling med undantag för 
sådant som åvilar teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
15 § - tillägg om att nämnden vid behov ska medverka vid presidiekonferenser som 
anordnas av kommunstyrelsen. Att samråda om namn och grafiska frågor stryks då det 
ankommer på kommunstyrelsen att besluta kring. 
 
I samband med revideringen stryks även medborgarförslag i enlighet med fullmäktiges 
beslut 2019-04-08 § 67. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Nuvarande reglemente för valnämnden 
Förslag till reviderat reglemente med markerade ändringar 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-03 Dnr: 2022/3298 

 

Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Jonna Nilsson 
Förvaltningsjurist
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2019-01-01  
Antagen: KF § 224, datum 2018-12-17  
       

     

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för valnämnden

 

        

Reglemente för valnämnden 
 

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

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.  

Presidium 

2 § 

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

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

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

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

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

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen (2005:837) och andra författningar 
ankommer på valnämnd vid genomförande av val till riksdag, landstingsfullmäktige, 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid genomförande av folkomröstningar.  

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

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

Processbehörighet 

9 §  

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

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

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

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

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

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

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

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

433



 
Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för valnämnden 

Behandling av personuppgifter 

13 §  

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

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

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

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

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

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

Information och samråd 

15 § 

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

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

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

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

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

Medborgarförslag 

16 §  

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

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

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

Gäller fr. o m: 2019-01-01  
Antagen: KF § 224, datum 2018-12-17, KF § XXX, 2022-xx-xx  
       

     

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för valnämnden

 

        

Reglemente för valnämnden 
 

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

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 5 9 ledamöter och 5 ersättare.  

Presidium 

2 § 

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

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

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

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen (2005:837) och andra författningar 
ankommer på valnämnd vid genomförande av val till riksdag, region landstingsfullmäktige, 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid genomförande av folkomröstningar.  

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan. Samtliga 
upphandlingar avseende IT-system ankommer dock på teknik- digitalisering- och jävsnämnden. 

Processbehörighet 

9 §  

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

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

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

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

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

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

Nämnden ansvarar för sin verksamhetsutveckling med undantag för sådant som åvilar teknik- 
digitalisering- och jävsnämnden. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  
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Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

13 §  

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

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

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

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

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

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

Information och samråd 

15 § 

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

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

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

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska vid behov medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

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

Medborgarförslag 

16 §  

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

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

438



 
Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för valnämnden 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för socialnämnden från och med den 1 januari 2023, 
 
att socialnämnden byter namn till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen, i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. 
 
Reglementet för socialnämnden har uppdaterats utifrån SKR:s underlag (Reglemente 
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar mars 2019), 
kommunallagen och andra författningar.  
 
De föreslagna ändringarna är följande:  
 
1 § – antalet ledamöter ändras till 13 stycken och antalet ersättare ändras till 9 stycken.  
 
6 § - Ett tillägg görs om att nämnden ansvarar för sin verksamhetsutveckling med 
undantag för sådant som åvilar teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
8 § - förtydligande om att samtliga upphandlingar avseende IT-system ankommer på 
teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
10 § - ett tillägg görs om att nämnden ska verka för utvecklingen av brukarinflytandet. 
 
15 § – kravet på samråd med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor 
tas bort då det inte ankommer på nämnden att besluta i sådana ärenden.  
 
I samband med revideringen stryks även medborgarförslag i enlighet med fullmäktiges 
beslut 2019-04-08 § 67. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse, 2022-11-03 
Nuvarande reglemente för socialnämnden  
Förslag till reviderat reglemente med markerade ändringar  
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att nämnden ska bestå av 13 ledamöter och 13 
ersättare. 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Per-Ola Mattsson (S), Ida Larsson (S), Momma Merzi (S), Maria Hjelm Nilsson (S), 
Sofie Ekenberg (C) och Tommy Larsson (V) yrkar bifall till Bodil Frigren Ericssons 
yrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrlens avslagit 
detsamma.  
 
Omröstning 
 
Per-Ola Mattsson (S) begär omröstning. 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som biträder Bodil Frigren Ericssons yrkande röstar JA. 
Den som biträder liggande förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 7 röster enligt Bodil Frigren Ericssons yrkande och 8 röster enligt 
liggande förslag. 
 

Namn Ja Nej Avstår 
Magnus Gärdebring  X  
Björn Tenland Nurhadi  X  
Per-Ola Mattsson X   
Ida Larsson X   
Lars-Olof Larsson  X  
Elin Petersson  X  
Momma Merzi X   
Tor Billing   X  
Sofie Ekenberg X   
Marco Paulsson  X  
Magnus Sandgren  X  
Tommy Larsson X   
Görgen Lennarthsson  X  
Maria Hjelm Nilsson X   
Bodil Frigren Ericsson X   

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag.  
 
Reservationer 
 
Per-Ola Mattsson (S), Ida Larsson (S), Momma Merzi (S), Maria Hjelm Nilsson (S), 
Sofie Ekenberg (C), Tommy Larsson (V) och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till 
förmån för Bodil Frigren Ericssons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-03 Dnr: 2022/3296 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 307 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Reglemente för socialnämnden mandatperioden 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för socialnämnden från och med den 1 januari 2023, 
 
att socialnämnden byter namn till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av samtliga reglementen, i dialog 
med den styrande politiska majoriteten bestående av företrädare för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. 
 
Reglementet för socialnämnden har uppdaterats utifrån SKR:s underlag (Reglemente 
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar mars 2019), 
kommunallagen och andra författningar.  
 
De föreslagna ändringarna är följande:  
 
1 § – antalet ledamöter ändras till 13 stycken och antalet ersättare ändras till 9 stycken.  
 
6 § - Ett tillägg görs om att nämnden ansvarar för sin verksamhetsutveckling med 
undantag för sådant som åvilar teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
8 § - förtydligande om att samtliga upphandlingar avseende IT-system ankommer på 
teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden. 
 
10 § - ett tillägg görs om att nämnden ska verka för utvecklingen av brukarinflytandet. 
 
15 § – kravet på samråd med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor 
tas bort då det inte ankommer på nämnden att besluta i sådana ärenden.  
 
I samband med revideringen stryks även medborgarförslag i enlighet med fullmäktiges 
beslut 2019-04-08 § 67. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse, 2022-11-03 
Nuvarande reglemente för socialnämnden  
Förslag till reviderat reglemente med markerade ändringar  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-03 Dnr: 2022/3296 

 

Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-Chef Marie Björnsson  
Ekonomichef Åsa Nygren 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson  
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Annabel Cifuentes 
Kommunjurist
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Antagen: KF § 218, 2018-12-17 
Reviderad: KF § 114, 2020-09-28, KF § 71, 2021-05-03, KF § 185, 2021-12-13

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för socialnämnden

 

        

Reglemente för socialnämnden 
 

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

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.  

Presidium 

2 § 

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

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

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

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott. 

Beredningar 

4 § 

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

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 

 

 
445



 
 
Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för socialnämnden 

 

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande äldreomsorg och 
omsorg för personer med funktionsnedsättning. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

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

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden. 

Upphandling 

8 § 

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

Processbehörighet 

9 §  

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

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

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

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

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

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

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

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

13 §  

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

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

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

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

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

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

Information och samråd 

15 § 

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

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

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

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

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

Medborgarförslag 

16 §  

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

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden socialnämnden

 

        

Reglemente för omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden socialnämnden 
 

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

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 9 ersättare.  

Presidium 

2 § 

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

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

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

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott. 

Beredningar 

4 § 

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

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden socialnämnden 

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande äldreomsorg och 
omsorg för personer med funktionsnedsättning. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämnden ansvarar för sin verksamhetsutveckling med undantag för sådant som åvilar teknik- 
digitalisering- och jävsnämnden. 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden socialnämnden 

 

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden. 

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan. Samtliga 
upphandlingar avseende IT-system ankommer dock på teknik- digitalisering- och jävsnämnden. 

Processbehörighet 

9 §  

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

Demokrati och medborgarinflytande - och brukarinflytande 

10 § 

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

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

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

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

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

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

13 §  

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

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

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

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

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

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

Information och samråd 

15 § 

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

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

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

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

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

Medborgarförslag 

16 §  

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

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-30 Dnr: 2022/3611 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Attestordning för kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna föreslagna attestordning för kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med ny mandatperiod för kommunfullmäktige behöver ny attestordning 
antas.  
 
Beslutsunderlag 
 
KF attestordning 
 
Beslutet skickas till 
 
Jörgen Nilsson 
Ekonomichefen 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Ansvar Verksamhet Anm. Verksamhetstext     Beslutsattest Ersättare

11 31550 Alice Tegnérs stipendium KF Ordförande Se lista nedan
11 101 Kommunfullmäktige KF Ordförande Se lista nedan
11 1011 Politikerutbildning KF Ordförande Se lista nedan

Ansvar Beslutsattest
/Ersättare

Vht/anm Befattning

11 BA KF Ordförande Björn Tenland Nurhadi

11 ERS 1:e vice ordf KF

20 ERS 2:e vice ordf KF

Ansvar Befattning

11 Ekonom 

Namn

Ann-Louise Philip

Magnus Arvidsson

Marie Sällström

KOMMUNFULLMÄKTIGE ATTESTORDNING DRIFT

FR. O. M 2022-11-07

KOMMUNFULLMÄKTIGE ATTESTORDNING NAMN

FR. O. M 2021-11-07

RÄTTNINGAR DRIFT

Namn

Sida 1 av 1
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-30 Dnr: 2018/3804 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av lekmannarevisor i NetPort Science Park AB 
 
Förslag till beslut 
 
att utse Lars-Erik Johansson (S) till ny lekmannarevisor i NetPort Science Park AB till 
och med årsstämman 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna beslutade 2022-11-29 att nominera Lars-Erik Johansson (S) till ny lek-
mannarevisor i NetPort Science Park AB (organisationsnummer 556728-3048) till och 
med årsstämman 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas protokoll 2022-11-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Revisorerna 
2022-11-29 

 
  
 

1 (3) 

 

Plats och tid Per capsulam 

Beslutande: Per-Ola Johansson 
Lars-Inge Kjellberg  
Lars-Erik Johansson 

Ordförande  
Vice ordförande 

(M) 
(S) 
(S) 

Thomas Nilsson  (C) 
Jörgen Kronsell  (MP) 
   
 

Övriga: Lars Eriksson, EY  
 

Utses att justera: Lars-Inge Kjellberg (S)  

Paragrafer: §§ 1 - 2 

Justeringsdatum:  2022-11-30 

   
Sekreterare Lars Eriksson  
 

 
 

   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Johansson  
   
Justerande Digital signatur  
 

 Lars-Inge Kjellberg 
 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Revisorerna   
Sammanträdesdatum: 2022-11-29   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2022-11-30 Datum då anslaget 
tas ner:  

2022-12-21 

Förvaringsplats för proto-
kollet: 

Rådhuset   

 
 
____________________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Revisorerna 
2022-11-29 

 
  
 

2 (3) 

 
§ 1 Val av justerare 
 
Revisorernas beslut 
 
att utse Lars-Inge Kjellberg (S) att justerar protokollet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Revisorerna 
2022-11-29 

 
  
 

3 (3) 

 
§ 2 Val av lekmannarevisor i NetPort Science Park AB 
 
Revisorernas beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att utse Lars-Erik Johansson (S) till ny lekmannarevisor i  
NetPort Science Park AB (organisationsnummer 556728-3048) till och med årsstämman  
2023. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt NetPort Science Park AB:s bolagsordning ska en lekmannarevisor utses.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Ordförande Revisorerna: Per-Ola Johansson Vice ordförande: Lars-Inge Kjellberg
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: PER-OLA JOHANSSON
Date: 2022-11-29 21:08:54
BankID refno:  457af84b-9bc7-4504-8b06-42e47ce9a6a6

Signed by: LARS-INGE KJELLBERG
Date: 2022-11-29 15:57:15
BankID refno:  e8a6875e-3546-4082-8367-9145e04641cc
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande REVISORER för tiden till och med avlämnandet av revisionsberättelsen 
avseende 2026 års verksamhet: 
 
7 revisorer 
 
1. Per-Ola Johansson (M) 
2. Jan-Åke Berg (S) 
3. Vakant (SD) 
4. Lars-Inge Kjellberg (S) 
5. Torbjörn Widebrandt (M) 
6. Vakant (SD) 
7. Thomas Nilsson (C) 
 
att utse Jan-Åke Berg (S) till ordförande 
 
att utse Lars-Inge Kjellberg (S) till 1:e vice ordförande 
 
att utse Per-Ola Johansson (M) till 2:a vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 3 § i revisorernas reglemente ska kommunfullmäktige utse 7 revisorer för den tid 
som fullmäktige bestämmer. Bland dem ska kommunfullmäktige sedan välja en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre viceordförande. Ordföranden och 
förste vice ordföranden hämtas ur minoritetens partier i kommunfullmäktige och andre 
vice ordföranden hämtas ur majoritetens partier i kommunfullmäktige.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje 
mandat har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas 
anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 4 mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 3 
mandat. 
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-16 Dnr: 2022/3411 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 8 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av revisorer 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande REVISORER för tiden till och med avlämnandet av revisionsberättelsen 
avseende 2026 års verksamhet: 
 
7 revisorer 
 
1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+MP+V+C 
3. M+SD+KD+L+MED 
4. S+MP+V+C 
5. M+SD+KD+L+MED 
6. M+SD+KD+L+MED 
7. S+MP+V+C 
 

att utse NN (S+MP+V+C) till ordförande 
 
att utse NN (S+MP+V+C) till 1:e vice ordförande 
 
att utse NN (M+SD+KD+L+MED) till 2:a vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 3 § i revisorernas reglemente ska kommunfullmäktige utse 7 revisorer för den tid 
som fullmäktige bestämmer. Bland dem ska kommunfullmäktige sedan välja en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre viceordförande. Ordföranden och 
förste vice ordföranden hämtas ur minoritetens partier i kommunfullmäktige och andre 
vice ordföranden hämtas ur majoritetens partier i kommunfullmäktige.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje 
mandat har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas 
anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 4 mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 3 
mandat. 
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-16 Dnr: 2022/3411 

 

Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i UTBILDNINGSNÄMNDEN för åren 2023-
2026: 
 
11 ledamöter 7 ersättare 
  
1. André Nord (SD) 1. Jessika Evasdotter (M) 
2. Iman Omairat (C) 2. Samuel Färdow Kazen (S) 
3. Farhad Towfighian (M) 3. Nathalie Bergström (M) 
4. David Alfredsson (S) 4. Siri Näslund (S) 
5. Lennart Ung (KD) 5. Marita Munther (KD) 
6. Louise Håkansson (SD) 6. Mona Wettergren (SD) 
7. Anette Darlén (S) 7. Hazem Alheeb (MP) 
8. Peter Dahlström (M)  
9. Vakant (V)  
10. Chutima Suanse (SD)  
11. Niklas Ek (L)  
  
att utse André Nord (SD) till ordförande 
 
att utse Farhad Towfighian (M) till 1:e vice ordförande 
 
att utse Iman Omairat (C) till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 1 § i utbildningsnämndens reglemente ska nämnden bestå av 11 ledamöter och 7 
ersättare. Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och 
har varje mandat har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på 
partiernas anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 7 mandat och 4 ersättarplatser.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 4 
mandat och 3 ersättarplatser. 
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-15 Dnr: 2022/3401 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 9 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av utbildningsnämnd 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i UTBILDNINGSNÄMNDEN för åren 2023-
2026: 
 
11 ledamöter 7 ersättare 
  
1. M+SD+KD+L+MED 1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+MP+V+C 2. S+MP+V+C 
3. M+SD+KD+L+MED 3. M+SD+KD+L+MED 
4. S+MP+V+C 4. S+MP+V+C 
5. M+SD+KD+L+MED 5. M+SD+KD+L+MED 
6. M+SD+KD+L+MED 6. M+SD+KD+L+MED 
7. S+MP+V+C 7. S+MP+V+C 
8. M+SD+KD+L+MED  
9. S+MP+V+C  
10. M+SD+KD+L+MED  
11. M+SD+KD+L+MED  
  

att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till 1:e vice ordförande 
 
att utse NN () till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 1 § i utbildningsnämndens reglemente ska nämnden bestå av 11 ledamöter och 7 
ersättare. Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och 
har varje mandat har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på 
partiernas anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 7 mandat och 4 ersättarplatser.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 4 
mandat och 3 ersättarplatser. 
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-15 Dnr: 2022/3401 

 

Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i OMSORGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN för åren 2023-2026: 
 
13 ledamöter 9 ersättare 
  
1. Elin Petersson (M) 1. David Johansson (M) 
2. Ulla Sandgren (S) 2. Inger Löfblom Sjöberg (S) 
3. Dan Munther (KD) 3. Bo Eloff (SD) 
4. Sofie Svensson (S) 4. Leif Gummesson (S) 
5. Margaretha Lennarthsson (SD) 5. Marco Paulsson (KD) 
6. Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 6. Ulla Olofsson (M) 
7. Ingvar Andersson (S) 7. Britt-Marie Larsson (C) 
8. Emma Eriksson (SD) 8. Mona Wettergren (SD) 
9. Inger Åkesson (C) 9. Vakant (V) 
10. Jimmie Andersson (M)  
11. Vakant (M/SD/KD)  
12. Kerstin Ifvarsson (S)  
13. Stefan Sörensson (L)  
  
att utse Elin Petersson (M) till ordförande 
 
att utse Dan Munther (KD) till 1:e vice ordförande 
 
att utse Ulla Sandgren (S) till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 1 § i omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens reglemente ska nämnden bestå av 
13 ledamöter och 9 ersättare. Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt 
d’Hondts metod och varje mandat har tilldelats den partigruppering med högst 
jämförelsetal baserat på partiernas anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 8 mandat och 5 ersättarplatser.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 5 
mandat och 4 ersättarplatser. 
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 

471



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-15 Dnr: 2022/3402 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 10 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i OMSORGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN för åren 2023-2026: 
 
13 ledamöter 9 ersättare 
  
1. M+SD+KD+L+MED 1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+MP+V+C 2. S+MP+V+C 
3. M+SD+KD+L+MED 3. M+SD+KD+L+MED 
4. S+MP+V+C 4. S+MP+V+C 
5. M+SD+KD+L+MED 5. M+SD+KD+L+MED 
6. M+SD+KD+L+MED 6. M+SD+KD+L+MED 
7. S+MP+V+C 7. S+MP+V+C 
8. M+SD+KD+L+MED 8. M+SD+KD+L+MED 
9. S+MP+V+C 9. S+MP+V+C 
10. M+SD+KD+L+MED  
11. M+SD+KD+L+MED  
12. S+MP+V+C  
13. M+SD+KD+L+MED  
  

att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till 1:e vice ordförande 
 
att utse NN (S) till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 1 § i omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens reglemente ska nämnden bestå av 
13 ledamöter och 9 ersättare. Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt 
d’Hondts metod och varje mandat har tilldelats den partigruppering med högst 
jämförelsetal baserat på partiernas anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 8 mandat och 5 ersättarplatser.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 5 
mandat och 4 ersättarplatser. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-15 Dnr: 2022/3402 

 

Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i TEKNIK-, DIGITALISERINGS- OCH 
JÄVSNÄMNDEN för åren 2023-2026: 
 
7 ledamöter 5 ersättare 
  
1. Henrik Melander (M) 1. Lennart Ung (KD) 
2. Nils Sjöström (C) 2. Bo Sandgren (S) 
3. Lars Olsson (SD) 3. Mikael Oehlrich (M) 
4. Gitte Ejdetjärn (S) 4. Vakant (V) 
5. Rickard Sunesson (M) 5. Rickard Löfqvist (KD) 
6. Bo Eloff (SD)   
7. Johan Wolgast (MP)  
  
att utse Henrik Melander (M) till ordförande 
 
att utse Lars Olsson (SD) till 1:e vice ordförande 
 
att utse Nils Sjöström (C) till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 1 § i teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden reglemente ska nämnden bestå av 
7 ledamöter och 5 ersättare. Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt 
d’Hondts metod och varje mandat har tilldelats den partigruppering med högst 
jämförelsetal baserat på partiernas anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 4 mandat och 3 ersättarplatser.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 3 
mandat och 2 ersättarplatser. 
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson

474



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-16 Dnr: 2022/3408 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 11 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av teknik-, digitaliserings- och jävsnämnd 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i TEKNIK-, DIGITALISERINGS- OCH 
JÄVSNÄMNDEN för åren 2023-2026: 
 
7 ledamöter 5 ersättare 
  
1. M+SD+KD+L+MED 1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+MP+V+C 2. S+MP+V+C 
3. M+SD+KD+L+MED 3. M+SD+KD+L+MED 
4. S+MP+V+C 4. S+MP+V+C 
5. M+SD+KD+L+MED 5. M+SD+KD+L+MED 
6. M+SD+KD+L+MED   
7. S+MP+V+C  
  

att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till 1:e vice ordförande 
 
att utse NN () till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 1 § i teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden reglemente ska nämnden bestå av 
7 ledamöter och 5 ersättare. Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt 
d’Hondts metod och varje mandat har tilldelats den partigruppering med högst 
jämförelsetal baserat på partiernas anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 4 mandat och 3 ersättarplatser.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 3 
mandat och 2 ersättarplatser. 
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-16 Dnr: 2022/3408 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i KRISLEDNINGSNÄMNDEN för åren 2023-
2026: 
 
7 ledamöter 7 ersättare 
  
1. Magnus Gärdebring (M) 1. Magnus Sandgren (M) 
2. Per-Ola Mattsson (S) 2. Ida Larsson (S) 
3. Björn Tenland Nurhadi (SD) 3. Tor Billing (SD) 
4. Momma Merzi (S) 4. Tommy Larsson (V) 
5. Elin Petersson (M) 5. Ida Lindgren (M)  
6. Lars-Olof Larsson (KD) 6. Marco Paulsson (KD) 
7. Sofie Ekenberg (C) 7. Charlott Lorentzen (MP) 
  
att utse Magnus Gärdebring (M) till ordförande 
 
att utse Björn Tenland Nurhadi (SD) till 1:e vice ordförande 
 
att utse Per-Ola Mattsson (S) till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 1 § i krisledningsnämndens reglemente ska nämnden bestå av 7 ledamöter och 7 
ersättare. Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och 
varje mandat har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på 
partiernas anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 4 mandat och 4 ersättarplatser.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 3 
mandat och 3 ersättarplatser. 
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-16 Dnr: 2022/3409 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 12 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av krisledningsnämnd 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i KRISLEDNINGSNÄMNDEN för åren 2023-
2026: 
 
7 ledamöter 7 ersättare 
  
1. M+SD+KD+L+MED 1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+MP+V+C 2. S+MP+V+C 
3. M+SD+KD+L+MED 3. M+SD+KD+L+MED 
4. S+MP+V+C 4. S+MP+V+C 
5. M+SD+KD+L+MED 5. M+SD+KD+L+MED  
6. M+SD+KD+L+MED 6. M+SD+KD+L+MED  
7. S+MP+V+C 7. S+MP+V+C 
  

att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till 1:e vice ordförande 
 
att utse NN () till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 1 § i krisledningsnämndens reglemente ska nämnden bestå av 7 ledamöter och 7 
ersättare. Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och 
varje mandat har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på 
partiernas anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 4 mandat och 4 ersättarplatser.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 3 
mandat och 3 ersättarplatser. 
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-16 Dnr: 2022/3409 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i VALNÄMNDEN för åren 2023-2026: 
 
9 ledamöter 
 
1. Britt Kilsäter (M) 
2. Ann-Sofie Eriksson (S) 
3. Margaretha Lennarthsson (SD) 
4. Britt-Marie Larsson (C) 
5. Vakant (V) 
6. Dan Munther (KD) 
7. Stefan Sörensson (L) 
8. Kristian Lennartsson (MED) 
9. Hélène Nordin (MP) 
 
att utse Britt Kilsäter (M) till ordförande 
 
att utse Margaretha Lennarthsson (SD) till 1:e vice ordförande 
 
att utse Ann-Sofie Eriksson (S) till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 1 § i valnämndens reglemente ska nämnden bestå av 9 ledamöter. 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att platserna tillsätts parlamentariskt, där 
varje parti som är representerat i fullmäktige ska erhålla en plats i valnämnden.  
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-16 Dnr: 2022/3410 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 13 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av valnämnd 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i VALNÄMNDEN för åren 2023-2026: 
 
9 ledamöter 
 
1. (M) 
2. (S) 
3. (SD) 
4. (C) 
5. (V) 
6. (KD) 
7. (L) 
8. (MED) 
9. (MP) 
 

att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till 1:e vice ordförande 
 
att utse NN () till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 1 § i valnämndens reglemente ska nämnden bestå av 9 ledamöter. 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att platserna tillsätts parlamentariskt, där 
varje parti som är representerat i fullmäktige ska erhålla en plats i valnämnden.  
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-16 Dnr: 2022/3410 

 

Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 

482



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i KARLSHAMN OCH RONNEBY 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND för åren 2023-2026: 
 
2 ledamöter 2 ersättare 
  
1. Cecilia Holmberg (M) 1. Lennart Ung (KD) 
2. Kerstin Linde (S) 2. Lena Häggblad (C) 
  
att föreslå Cecilia Holmberg (M) till vice ordförande.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 3 kap. 1 § i Karlshamn och Ronnebys överförmyndarnämnds reglemente ska 
nämnden bestå av 4 ledamöter och 4 ersättare. Två ledamöter och två ersättare ska 
väljas av Karlshamns kommunfullmäktige. Enligt reglementet framgår även att 
ordförande och vice ordförande formellt ska utses av värdkommunens 
fullmäktigeförsamling och att vice ordförande ska utses bland Karlshamns ledamöter. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje 
mandat har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas 
anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 1 mandat och 1 ersättarplats.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 1 
mandat och 1 ersättarplats. 
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Ronneby kommun 
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-16 Dnr: 2022/3413 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 14 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av överförmyndarnämnd 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i KARLSHAMN OCH RONNEBY 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND för åren 2023-2026: 
 
2 ledamöter 2 ersättare 
  
1. M+SD+KD+L+MED 1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+MP+V+C 2. S+MP+V+C 
  

att föreslå NN () till vice ordförande.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 3 kap. 1 § i Karlshamn och Ronnebys överförmyndarnämnds reglemente ska 
nämnden bestå av 4 ledamöter och 4 ersättare. Två ledamöter och två ersättare ska 
väljas av Karlshamns kommunfullmäktige. Enligt reglementet framgår även att 
ordförande och vice ordförande formellt ska utses av värdkommunens 
fullmäktigeförsamling och att vice ordförande ska utses bland Karlshamns ledamöter. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje 
mandat har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas 
anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 1 mandat och 1 ersättarplats.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 1 
mandat och 1 ersättarplats. 
 
Nominering sker på valberedningens sammanträde.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-16 Dnr: 2022/3413 

 

Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Ronneby kommun 
Hemsidan  
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamot och ersättare i SAMVERKANSNÄMNDEN för tiden 2023-
2026:  
 
1 ledamot     1 ersättare  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD)   Dan Munther (KD) 
 
Sammanfattning 
 
Samverkansnämnden ska enligt 1 § i nämndens allmänna bestämmelser bestå av 7 
ledamöter och 7 ersättare. Region Blekinge utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 
Kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg utser 
vardera 1 ledamot och 1 ersättare.  
 
Ordförande och vice ordförande nomineras bland regionens ledamöter och väljs av 
regionen. 
 
Förslag till fördelning har tagits fram utifrån d´Hondts metod och den valtekniska 
samverkan som partierna anmält.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Samverkansnämnden 
Samverkansnämnden i Blekinge 
Envar vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-23 Dnr: 2022/3496 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 15 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val till Samverkansnämnden i Blekinge 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamot och ersättare i SAMVERKANSNÄMNDEN för tiden 2023-
2026:  
 
1 ledamot     1 ersättare  
 
M+SD+KD+MED+L    M+SD+KD+MED+L 
 
Sammanfattning 
 
Samverkansnämnden ska enligt 1 § i nämndens allmänna bestämmelser bestå av 7 
ledamöter och 7 ersättare. Region Blekinge utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 
Kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg utser 
vardera 1 ledamot och 1 ersättare.  
 
Ordförande och vice ordförande nomineras bland regionens ledamöter och väljs av 
regionen. 
 
Förslag till fördelning har tagits fram utifrån d´Hondts metod och den valtekniska 
samverkan som partierna anmält.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Samverkansnämnden 
Samverkansnämnden i Blekinge 
Envar vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-24 Dnr: 2022/3509 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 16 

 
 
Val av styrelse i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i STADSVAPNET I KARLSHAMN AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
7 ledamöter  
  
1. M+SD+KD+L+MED  
2. S+C+V+MP  
3. M+SD+KD+L+MED  
4. S+C+V+MP  
5. M+SD+KD+L+MED  
6. M+SD+KD+L+MED  
7. S+C+V+MP  
  

att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Stadsvapnet i Karlshamn AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av sju 
ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun. Ledamot i annat helägt 
kommunalt bolag ska inte anses vara valbar till uppdrag som styrelseledamot i 
Stadsvapnet i Karlshamn AB. Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande 
och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje 
mandat har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas 
anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt fyra mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt tre 
mandat.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-24 Dnr: 2022/3509 

 

Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 19(58) 

 

§ 16 Val av styrelse i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2023-2027 2022/3509 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i STADSVAPNET I KARLSHAMN AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
7 ledamöter  
  
1. Ulf Ohlsson (M)  
2. Leif Håkansson (S)  
3. Bo Eloff (SD)  
4. Mats Bondesson (C)  
5. Lars-Olof Larsson (KD)  
6. Nicklas Martinsson (MED)  
7. Vakant (V)  
  
att utse Ulf Ohlsson (M) till ordförande 
 
att utse Bo Eloff (SD) till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Stadsvapnet i Karlshamn AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av sju 
ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun. Ledamot i annat helägt 
kommunalt bolag ska inte anses vara valbar till uppdrag som styrelseledamot i 
Stadsvapnet i Karlshamn AB. Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande 
och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje 
mandat har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas 
anmälda valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt fyra mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt tre 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 20(58) 

 

Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-24 Dnr: 2022/3513 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 17 
 
 
Val av styrelse i Karlshamn Energi AB 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMN ENERGI AB för tiden efter årsstämma 
2023 till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. M+SD+KD+L+MED  
2. S+C+V+MP  
3. M+SD+KD+L+MED  
4. S+C+V+MP  
5. M+SD+KD+L+MED  
6. M+SD+KD+L+MED  
7. S+C+V+MP 
8. M+SD+KD+L+MED 
9. S+C+V+MP 
10. M+SD+KD+L+MED 
11. M+SD+KD+L+MED 

 

  
att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamn Energi AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sju och 
högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-24 Dnr: 2022/3513 

 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 

491



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 21(58) 

 

§ 17 Val av styrelse i Karlshamns Energi AB 2023-2027 2022/3513 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMN ENERGI AB för tiden efter årsstämma 
2023 till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. Stefan Nilsson (M)  
2. Annika Westerlund (S)  
3. Håkan Abramsson (SD)  
4. Per-Ivar Johansson (C)  
5. Linda Risholm (M)  
6. Görgen Lennarthsson (SD)  
7. Vakant (V) 
8. Tommy Mikkelsen (SD) 
9. Ted Olander (MP) 
10. André Nord (SD) 
11. Vakant (M/SD/KD) 

 

  
att utse Håkan Abramsson (SD) till ordförande 
 
att utse Stefan Nilsson (M) till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamn Energi AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sju och 
högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 22(58) 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 
 



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-24 Dnr: 2022/3518 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 18 
 
 
Val av styrelse i Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMN ENERGI ELFÖRSÄLJNING AB för tiden 
efter årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. M+SD+KD+L+MED  
2. S+C+V+MP  
3. M+SD+KD+L+MED  
4. S+C+V+MP  
5. M+SD+KD+L+MED  
6. M+SD+KD+L+MED  
7. S+C+V+MP 
8. M+SD+KD+L+MED 
9. S+C+V+MP 
10. M+SD+KD+L+MED 
11. M+SD+KD+L+MED 

 

 
att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till 1:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamn Energi Elförsäljning AB:s bolagsordning 8 ska styrelsen bestå av 
lägst sju och högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-24 Dnr: 2022/3518 

 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 

493



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 23(58) 

 

§ 18 Val av styrelse i Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2023-2027 2022/3518 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMN ENERGI ELFÖRSÄLJNING AB för tiden 
efter årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. Stefan Nilsson (M)  
2. Annika Westerlund (S)  
3. Håkan Abramsson (SD)  
4. Per-Ivar Johansson (C)  
5. Linda Risholm (M)  
6. Görgen Lennarthsson (SD)  
7. Vakant (V) 
8. Tommy Mikkelsen (SD) 
9. Ted Olander (MP) 
10. André Nord (SD) 
11. Vakant (M/SD/KD) 

 

  
att utse Håkan Abramsson (SD) till ordförande 
 
att utse Stefan Nilsson (M) till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamn Energi Elförsäljning AB:s bolagsordning 8 ska styrelsen bestå av 
lägst sju och högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 24(58) 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 
 



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-24 Dnr: 2022/3515 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 19 
 
 
Val av styrelse i Karlshamn Energi Vatten AB 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. M+SD+KD+L+MED  
2. S+C+V+MP  
3. M+SD+KD+L+MED  
4. S+C+V+MP  
5. M+SD+KD+L+MED  
6. M+SD+KD+L+MED  
7. S+C+V+MP 
8. M+SD+KD+L+MED 
9. S+C+V+MP 
10. M+SD+KD+L+MED 
11. M+SD+KD+L+MED 

 

  
att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till 1:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamn Energi Vatten AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sju 
och högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-24 Dnr: 2022/3515 

 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 25(58) 

 

§ 19 Val av styrelse i Karlshamns Energi Vatten AB 2023-2027 2022/3515 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. Tommy Strannemalm (SD)  
2. Annika Westerlund (S)  
3. Lars Hasselgren (M)  
4. Per-Ivar Johansson (C)  
5. Rickard Lundberg (KD)  
6. Britt Kilsäter (M)  
7. Vakant (V) 
8. Lisiana Nurhadi (SD) 
9. Ted Olander (MP) 
10. Ziss Stålhandske (M) 
11. Thomas Lilja (MED) 

 

  
att utse Tommy Strannemalm (SD) till ordförande 
 
att utse Lars Hasselgren (M) till 1:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamn Energi Vatten AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sju 
och högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 26(58) 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 
 



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-24 Dnr: 2022/3519 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 20 
 
 
Val av styrelse i Karlshamns Hamn AB 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMNS HAMN AB för tiden efter årsstämma 2023 
till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. M+SD+KD+L+MED  
2. S+C+V+MP  
3. M+SD+KD+L+MED  
4. S+C+V+MP  
5. M+SD+KD+L+MED  
6. M+SD+KD+L+MED  
7. S+C+V+MP 
8. M+SD+KD+L+MED 
9. S+C+V+MP 
10. M+SD+KD+L+MED 
11. M+SD+KD+L+MED 

 

  
att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till 1:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamns Hamn AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sju och 
högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-24 Dnr: 2022/3519 

 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 27(58) 

 

§ 20 Val av styrelse i Karlshamns Hamn AB 2023-2027 2022/3519 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMNS HAMN AB för tiden efter årsstämma 2023 
till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. Mats Olausson (M)  
2. Anders Karlsson (S)  
3. Tor Billing (SD)  
4. Tomas Hågbäck (S)  
5. Ziss Stålhandske (M)  
6. Görgen Lennarthsson (SD)  
7. Anders Petersson (C) 
8. Farhad Towfighian (M) 
9. Thomas Qvarnström (MP) 
10. Tommy Mikkelsen (SD) 
11. Niklas Nilsson (SD) 

 

  
att utse Mats Olausson (M) till ordförande 
 
att utse Tor Billing (SD) till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamns Hamn AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sju och 
högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 28(58) 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 
 



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-24 Dnr: 2022/3524 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 21 
 
 
Val av styrelse i Karlshamn Kombiterminal AB 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMN KOMBITERMINAL AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. M+SD+KD+L+MED  
2. S+C+V+MP  
3. M+SD+KD+L+MED  
4. S+C+V+MP  
5. M+SD+KD+L+MED  
6. M+SD+KD+L+MED  
7. S+C+V+MP 
8. M+SD+KD+L+MED 
9. S+C+V+MP 
10. M+SD+KD+L+MED 
11. M+SD+KD+L+MED 

 

  
att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamn Kombiterminal AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 
sju och högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för en tid av fyra år från 
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till 
kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-24 Dnr: 2022/3524 

 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Kombiterminal AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 

499



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 29(58) 

 

§ 21 Val av styrelse i Karlshamn Kombiterminal AB 2023-2027 2022/3524 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMN KOMBITERMINAL AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. Mats Olausson (M)  
2. Anders Karlsson (S)  
3. Tor Billing (SD)  
4. Tomas Hågbäck (S)  
5. Ziss Stålhandske (M)  
6. Görgen Lennarthsson (SD)  
7. Anders Petersson (C) 
8. Farhad Towfighian (M) 
9. Thomas Qvarnström (MP) 
10. Tommy Mikkelsen (SD) 
11. Niklas Nilsson (SD) 

 

  
att utse Mats Olausson (M) till ordförande 
 
att utse Tor Billing (SD) till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamn Kombiterminal AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 
sju och högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för en tid av fyra år från 
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till 
kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 30(58) 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Kombiterminal AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 
 



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-24 Dnr: 2022/3510 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 22 
 
 
Val av styrelse i Karlshamnsfastigheter AB 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMNSFASTIGHETER AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
7 ledamöter  
  
1. M+SD+KD+L+MED  
2. S+C+V+MP  
3. M+SD+KD+L+MED  
4. S+C+V+MP  
5. M+SD+KD+L+MED  
6. M+SD+KD+L+MED  
7. S+C+V+MP 
 

 

att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamnsfastigheter AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sju 
och högst elva ledamöter. Två utav ledamöterna får utses från det regionala 
näringslivet. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt fyra mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt tre 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-24 Dnr: 2022/3510 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 

501



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 31(58) 

 

§ 22 Val av styrelse i Karlshamnsfastigheter AB 2023-2027 2022/3510 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMNSFASTIGHETER AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
7 ledamöter  
  
1. Tommy Strannemalm (SD)  
2. Ulf Gustafsson (S)  
3. Lars Hasselgren (M)  
4. Kennet Hake (S)  
5. Lennart Ung (KD)  
6. Julius Svensson (M)  
7. Vakant (V) 
 

 

att utse Tommy Strannemalm (SD) till ordförande 
 
att utse Lars Hasselgren (M) till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamnsfastigheter AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sju 
och högst elva ledamöter. Två utav ledamöterna får utses från det regionala 
näringslivet. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt fyra mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt tre 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 32(58) 

 

Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 
 



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-24 Dnr: 2022/3522 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 23 
 
 
Val av styrelse i Karlshamnsbostäder AB 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMNSBOSTÄDER AB för tiden efter årsstämma 
2023 till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. M+SD+KD+L+MED  
2. S+C+V+MP  
3. M+SD+KD+L+MED  
4. S+C+V+MP  
5. M+SD+KD+L+MED  
6. M+SD+KD+L+MED  
7. S+C+V+MP 
8. M+SD+KD+L+MED 
9. S+C+V+MP 
10. M+SD+KD+L+MED 
11. M+SD+KD+L+MED 

 

 
att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamnsbostäder AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sju och 
högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-24 Dnr: 2022/3522 

 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 33(58) 

 

§ 23 Val av styrelse i Karlshamnsbostäder AB 2023-2027 2022/3522 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KARLSHAMNSBOSTÄDER AB för tiden efter årsstämma 
2023 till och med årsstämma 2027: 
 
11 ledamöter  
  
1. Magnus Olsson (M)  
2. Sven-Åke Svensson (S)  
3. Niklas Nilsson (SD)  
4. Monica Karlsson (S)  
5. Britt Jämstorp (KD)  
6. Stefan Nilsson (M)  
7. Markus Lindberg (C) 
8. André Nord (SD) 
9. Vakant (V) 
10. Jimmie Andersson (M) 
11. Ulrika Berggren (SD) 

 

 
att utse Magnus Olsson (M) till ordförande 
 
att utse Niklas Nilsson (SD) till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Karlshamnsbostäder AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sju och 
högst elva ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt sju mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 34(58) 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 
 



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-24 Dnr: 2022/3523 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 24 
 
 
Val av styrelse i Kreativum i Blekinge AB 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KREATIVUM I BLEKINGE AB för tiden efter årsstämma 
2023 till och med årsstämma 2027: 
 
9 ledamöter 
 
1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+C+V+MP 
3. M+SD+KD+L+MED 
4. S+C+V+MP 
5. Regionala näringslivet 
6. Regionala näringslivet 
7. Regionala näringslivet 
8. Regionala näringslivet 
9. Regionala näringslivet 

 
att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 7 § i Kreativum i Blekinge AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av nio 
ledamöter. Fem av ledamöterna utses från det regionala näringslivet.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt två mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt två 
mandat.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-24 Dnr: 2022/3523 

 

 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 35(58) 

 

§ 24 Val av styrelse i Kreativum i Blekinge AB 2023-2027 2022/3523 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KREATIVUM I BLEKINGE AB för tiden efter årsstämma 
2023 till och med årsstämma 2027: 
 
9 ledamöter 
 
1. Niklas Nilsson (SD) 
2. Charlott Lorentzen (MP) 
3. Daniel Krejic (M) 
4. Jonas Sundin (S) 
5. Regionala näringslivet 
6. Regionala näringslivet 
7. Regionala näringslivet 
8. Regionala näringslivet 
9. Regionala näringslivet 
 
att utse Niklas Nilsson (SD) till ordförande 
 
att utse Daniel Krejic (M) till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 7 § i Kreativum i Blekinge AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av nio 
ledamöter. Fem av ledamöterna utses från det regionala näringslivet.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt två mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt två 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 36(58) 

 

Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 
 



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-25 Dnr: 2022/3554 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 25 

 
 
Val av styrelse i NetPort Science Park AB mandatperioden 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter till NETPORT SCIENCE PARK AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027:  
 
9 ledamöter  
  
1. M+SD+KD+L+MED  
2. S+C+V+MP  
3. M+SD+KD+L+MED  
4. S+C+V+MP  
5. M+SD+KD+L+MED  
6. BTH  
7. näringslivet 
8. BTH 
9. näringslivet 
 

 

att utse NN () till ordförande 
 
att utse NN () till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Av bolagsordningen för NetPort Science Park AB följer att styrelsen ska bestå av lägst 
fem och högst nio ledamöter. 
 
Styrelsen ska enligt den bolagsordning för NetPort Science Park AB som föreslås gälla 
från och med 2023 utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt tre mandat. 
 

506



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-25 Dnr: 2022/3554 

 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt två 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
NetPort Science Park AB 
Envar vald  
Matrikeln  
Hemsidan  
Löneenheten  
Utredare Anna Persson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 37(58) 

 

§ 25 Val av styrelse i NetPort Science Park AB 2023-2027 2022/3554 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter till NETPORT SCIENCE PARK AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027:  
 
9 ledamöter  
  
1. Magnus Sandgren (M)  
2. Maria Hjelm Nilsson (S)  
3. Niklas Nilsson (SD)  
4. Sten Wijkander (S)  
5. Catarina Flod (M)  
6. BTH  
7. Näringsliv 
8. BTH 
9. Näringsliv 
 

 

att utse Magnus Sandgren (M) till ordförande 
 
att utse Niklas Nilsson (SD) till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Av bolagsordningen för NetPort Science Park AB följer att styrelsen ska bestå av lägst 
fem och högst nio ledamöter. 
 
Styrelsen ska enligt den bolagsordning för NetPort Science Park AB som föreslås gälla 
från och med 2023 utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt fem mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt fyra 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 38(58) 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
NetPort Science Park AB 
Envar vald  
Matrikeln  
Hemsidan  
Löneenheten  
Utredare Anna Persson  
 
 
 
 



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-24 Dnr: 2022/3526 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 26 

 
 
Val av ledamöter i Logistikposition i Karlshamn AB 2023-2027 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i LOGISTIKPOSITION I KARLSHAMN AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
2 ledamöter 
 
1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+C+V+MP 
 

Sammanfattning 
 
Enligt punkt 7.1 i aktieägaravtalet mellan Stadsvapnet i Karlshamn AB och Brinova 
Fastigheter AB följer att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter varav två utses 
av Karlshamns kommun.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt ett mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Logistikposition i Karlshamn AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-24 Dnr: 2022/3526 

 

509



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 39(58) 

 

§ 26 Val av ledamöter i Logistikposition i Karlshamn AB 2023-2027 2022/3526 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i LOGISTIKPOSITION I KARLSHAMN AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
2 ledamöter 
 
1. Tor Billing (SD) 
2. Per-Ola Mattsson (S) 
 
Sammanfattning 
 
Enligt punkt 7.1 i aktieägaravtalet mellan Stadsvapnet i Karlshamn AB och Brinova 
Fastigheter AB följer att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter varav två utses 
av Karlshamns kommun.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt ett mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Logistikposition i Karlshamn AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och suppleanter i VÄSTBLEKINGE MILJÖ AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
3 ledamöter 3 suppleanter 
  
1. Björn Flod (M) 1. Lars-Olof Larsson (KD) 
2. Bengt-Olof Björck (S) 2. Rune Andersson (S) 
3. Tommy Mikkelsen (SD) 3. Magnus Arvidsson (M) 
  
att föreslå Björn Flod (M) till ordförande 
 
att föreslå Tommy Mikkelsen (SD) till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Västblekinge Miljö AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av nio ledamöter 
och nio ersättare. Karlshamns kommun ska utse tre ledamöter och tre suppleanter för 
tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt två mandat och två suppleantplatser. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat och en suppleantplats. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-25 Dnr: 2022/3564 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 27 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av styrelseledamöter i Västblekinge Miljö AB 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och suppleanter i VÄSTBLEKINGE MILJÖ AB för tiden efter 
årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027: 
 
3 ledamöter 3 suppleanter 
  
1. M+SD+KD+L+MED 1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+C+V+MP 2. S+C+V+MP 
3. M+SD+KD+L+MED 3. M+SD+KD+L+MED 
  

att föreslå NN () till ordförande 
 
att föreslå NN () till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 § i Västblekinge Miljö AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av nio ledamöter 
och nio ersättare. Karlshamns kommun ska utse tre ledamöter och tre suppleanter för 
tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt två mandat och två suppleantplatser. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat och en suppleantplats. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering  
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-25 Dnr: 2022/3564 

 

Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse ett ombud och två ersättare vid BOLAGSSTÄMMOR/ÅRSSTÄMMOR i helägda 
bolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 
2027:  
 
1 ledamot     2 ersättare  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD)   Magnus Arvidsson (M) 

Marie Sällström (S) 
 
Sammanfattning 
 
I helägda bolag utövar kommunfullmäktige rollen som ägare varvid kommunfullmäktiges 
presidium agerar ombud. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Helägda bolag 
Matrikeln 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-23 Dnr: 2022/3494 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 28 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor i helägda bolag 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse ett ombud och två ersättare vid BOLAGSSTÄMMOR/ÅRSSTÄMMOR i helägda 
bolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 
2027:  
 
1 ledamot     2 ersättare  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD)   Magnus Arvidsson (M) 

Marie Sällström (S) 
 
Sammanfattning 
 
I helägda bolag utövar kommunfullmäktige rollen som ägare varvid kommunfullmäktiges 
presidium agerar ombud. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Helägda bolag 
Matrikeln 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse ett ombud och två ersättare vid 
BOLAGSSTÄMMOR/ÅRSSTÄMMOR/FÖRENINGSSTÄMMOR i delägda bolag och i 
föreningar för tiden efter ordinarie stämma 2023 till och med ordinarie stämma 2027:  
 
1 ledamot     2 ersättare  
 
Magnus Gärdebring (M)    Björn Tenland Nurhadi (SD)  

Per-Ola Mattsson (S) 
 
Sammanfattning 
 
I delägda bolag och i föreningar utövar kommunstyrelsen rollen som ägare varvid 
kommunstyrelsens presidium agerar ombud. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Delägda bolag 
Föreningar 
Matrikeln 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-23 Dnr: 2022/3495 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 29 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor för delägda bolag samt vid 
föreningsstämmor 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse ett ombud och två ersättare vid 
BOLAGSSTÄMMOR/ÅRSSTÄMMOR/FÖRENINGSSTÄMMOR i delägda bolag och i 
föreningar för tiden efter ordinarie stämma 2023 till och med ordinarie stämma 2027:  
 
1 ledamot     2 ersättare  
 
Magnus Gärdebring (M)    Björn Tenland Nurhadi (SD)  

Per-Ola Mattsson (S) 
 
Sammanfattning 
 
I delägda bolag och i föreningar utövar kommunstyrelsen rollen som ägare varvid 
kommunstyrelsens presidium agerar ombud. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Delägda bolag 
Föreningar 
Matrikeln 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i direktionen för KOMMUNSAMVERKAN 
CURA INDIVIDUTVECKLING för åren 2023-2026: 
 
2 ledamöter 2 ersättare 
  
1. Elin Petersson (M) 1. Margaretha Lennarthsson (SD) 
2. David Alfredsson (S) 2. Mikael Erdtman (S) 
 
att föreslå Elin Petersson (M) till ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 4 § i förbundsordningen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling ska 
direktionen bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Karlshamns kommun ska utse två 
ledamöter och två ersättare.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt ett mandat och en ersättarplats. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat och en ersättarplats. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-25 Dnr: 2022/3563 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 30 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av direktion för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att välja följande ledamöter och ersättare i direktionen för KOMMUNSAMVERKAN 
CURA INDIVIDUTVECKLING för åren 2023-2026: 
 
2 ledamöter 2 ersättare 
  
1. M+SD+KD+L+MED 1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+C+V+MP 2. S+C+V+MP 
  

Sammanfattning 
 
Enligt 4 § i förbundsordningen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling ska 
direktionen bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Karlshamns kommun ska utse två 
ledamöter och två ersättare.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt ett mandat och en ersättarplats. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat och en ersättarplats. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA för åren 2023-
2026: 
 
1 ledamot 1 ersättare 
  
1. Magnus Arvidsson (M) 1. Bo Eloff (SD) 
 
Sammanfattning 
 
Av 5 § i Sydarkiveras förbundsordning följer att varje förbundsmedlem ska utse en 
ordinarie ledamot och en ersättare i förbundsdirektionen. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt ett mandat. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-25 Dnr: 2022/3463 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 31 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av ledamöter i kommunalförbundet Sydarkivera 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA för åren 2023-
2026: 
 
1 ledamot 1 ersättare 
  
1. M+SD+KD+L+MED 1. M+SD+KD+L+MED 

 
Sammanfattning 
 
Av 5 § i Sydarkiveras förbundsordning följer att varje förbundsmedlem ska utse en 
ordinarie ledamot och en ersättare i förbundsdirektionen. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt ett mandat. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i direktionen MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE 
VÄST för åren 2023-2026:  
 
3 ledamöter 3 personliga ersättare 
  
1. Tommy Strannemalm (SD) 1. Marco Paulsson (KD) 
2. Per-Ivar Johansson (C) 2. Johnny Persson (S) 
3. Sara Helgefalk (M) 3. Daniel Melin (M) 
 
att föreslå Tommy Strannemalm (SD) till vice ordförande.  
 
Sammanfattning 
 
Av 3 § i förbundsordningen för Miljöförbundet Blekinge Väst följer att direktionen ska 
bestå av nio ledamöter med nio personliga ersättare, varav varje medlemskommun 
utser tre ledamöter och tre ersättare. För varje mandatperiod ska direktionen inom sig 
utse ordförande och två vice ordförande.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt två mandat och två ersättarplatser. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat och en ersättarplats. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge Väst 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-25 Dnr: 2022/3540 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 32 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av direktion för kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge Väst 2023-
2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i direktionen MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE 
VÄST för åren 2023-2026:  
 
3 ledamöter 3 personliga ersättare 
  
1. M+SD+KD+L+MED 1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+C+V+MP 2. S+C+V+MP 
3. M+SD+KD+L+MED 3. M+SD+KD+L+MED 

 
Sammanfattning 
 
Av 3 § i förbundsordningen för Miljöförbundet Blekinge Väst följer att direktionen ska 
bestå av nio ledamöter med ni personliga ersättare, varav varje medlemskommun utser 
tre ledamöter och tre ersättare. För varje mandatperiod ska direktionen inom sig utse 
ordförande och två vice ordförande.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt två mandat och två ersättarplatser. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat och en ersättarplats. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge Väst 
Envar vald 
Matrikeln 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-25 Dnr: 2022/3540 

 

Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i direktionen för kommunalförbundet 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE för åren 2023-2026: 
 
3 ledamöter 3 personliga ersättare 
  
1. Tor Billing (SD) 1. Marco Paulsson (KD) 
2. Katrin Johansson (S) 2. Sofie Ekenberg (C) 
3. Britt Kilsäter (M) 3. Anna Arlid (M) 
 
att föreslå Tor Billing (SD) till ordförande.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 3 § i förbundsordningen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 
Blekinge ska direktionen bestå av nio ledamöter med nio personliga ersättare, varav 
varje medlemskommun utser tre ledamöter och tre ersättare. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt två mandat och två ersättarplatser. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat och en ersättarplats. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
 

525



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-29 Dnr: 2022/3493 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 33 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av direktion för kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i direktionen för kommunalförbundet 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE för åren 2023-2026: 
 
2 ledamöter 2 personliga ersättare 
  
1. M+SD+KD+L+MED 1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+C+V+MP 2. S+C+V+MP 
3. M+SD+KD+L+MED 3. M+SD+KD+L+MED 

 
Sammanfattning 
 
Enligt 3 § i förbundsordningen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 
Blekinge ska direktionen bestå av nio ledamöter med nio personliga ersättare, varav 
varje medlemskommun utser tre ledamöter och tre ersättare. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt två mandat och två ersättarplatser. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat och en ersättarplats. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-29 Dnr: 2022/3493 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande ledamöter samt ordförande i STYRELSEN FÖR JOHAN 
INGEMANSSONS HJÄLPFOND FÖR MÖRRUM för åren 2023-2026: 
 
5 ledamöter 5 ersättare 
  
Jimmie Andersson (M) Håkan Abramsson (SD) 
Marco Gustavsson (C) Charlott Lorentzen (MP) 
Tor Billing (SD) Dennis Sunesson (M) 
Jan-Erik Abrahamsson (S) Bo Sandgren (S) 
Britt Jämstorp (KD) Vakant (SD) 
 
att utse Marco Gustavsson (C) till ordförande.  
 
Sammanfattning 
 
Fonden ska ha en styrelse om fem ledamöter och fem ersättare som i första hand ska 
väljas inom förutvarande Mörrums kommun. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Medborgerlig Samling och 
Liberalerna tilldelas enligt förslaget 3 ledamotsplatser och 3 ersättarplatser. 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet tilldelas 2 
ledamotsplatser och 2 ersättarplatser.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum 
Envar vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-25 Dnr: 2022/3539 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 34 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av styrelse för Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande ledamöter samt ordförande i STYRELSEN FÖR JOHAN 
INGEMANSSONS HJÄLPFOND FÖR MÖRRUM för åren 2023-2026: 
 
5 ledamöter 5 ersättare 
  
M+SD+KD+MED+L M+SD+KD+MED+L 
S+MP+V+C S+MP+V+C 
M+SD+KD+MED+L M+SD+KD+MED+L 
S+MP+V+C S+MP+V+C 
M+SD+KD+MED+L M+SD+KD+MED+L 

 
Sammanfattning 
 
Fonden ska ha en styrelse om fem ledamöter och fem ersättare som i första hand ska 
väljas inom förutvarande Mörrums kommun. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Medborgerlig Samling och 
Liberalerna tilldelas enligt förslaget 3 ledamotsplatser och 3 ersättarplatser. 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet tilldelas 2 
ledamotsplatser och 2 ersättarplatser.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum 
Envar vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-25 Dnr: 2022/3539 

 

530



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande ledamöter samt ordförande i STYRELSEN FÖR JOHAN 
INGEMANSSONS HJÄLPFOND FÖR ELLEHOLM för åren 2023-2026: 
 
3 ledamöter 3 ersättare 
  
Britt Jämstorp (KD) Håkan Abramsson (SD) 
Marco Gustavsson (C) Marie Bengtsson (S) 
Tor Billing (SD) Vakant (SD) 
 
att utse Marco Gustavsson (C) till ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Fonden ska ha en styrelse om tre ledamöter och tre ersättare som i första hand bör 
väljas inom förutvarande Mörrums kommun. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Medborgerlig Samling och 
Liberalerna tilldelas enligt förslaget 2 ledamotsplatser och 2 ersättarplatser. 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet tilldelas 1 
ledamotsplats och 1 ersättarplats.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm 
Envar vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-25 Dnr: 2022/3541 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 35 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av styrelse för Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande ledamöter samt ordförande i STYRELSEN FÖR JOHAN 
INGEMANSSONS HJÄLPFOND FÖR ELLEHOLM för åren 2023-2026: 
 
3 ledamöter 3 ersättare 
  
M+SD+KD+MED+L M+SD+KD+MED+L 
S+MP+V+C S+MP+V+C 
M+SD+KD+MED+L M+SD+KD+MED+L 

 
Sammanfattning 
 
Fonden ska ha en styrelse om tre ledamöter och tre ersättare som i första hand bör 
väljas inom förutvarande Mörrums kommun. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Medborgerlig Samling och 
Liberalerna tilldelas enligt förslaget 2 ledamotsplatser och 2 ersättarplatser. 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet tilldelas 1 
ledamotsplats och 1 ersättarplats.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm 
Envar vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande ledamöter i STYRELSEN FÖR RYDSTRÖMSKA FONDERNA för åren 
2023-2026: 
 
2 ledamöter 
 
Dan Munther (KD) 
Bo Sandgren (S) 
 
att utse Dan Munther (KD) till ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt stadsfullmäktiges beslut den 22 oktober 1942, § 155, har fullmäktige mottagit två 
donationer på 100 000 kr respektive 10 000 kronor med benämningen Rydströmska 
fonderna. Styrelsen består av fyra ledamöter, varav två utses av kommunfullmäktige och 
två ska vara hantverkare. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Rydströmska fonderna 
Envar vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-11-25 Dnr: 2022/3538 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 36 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av styrelse för Rydströmska fonderna 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande ledamöter i STYRELSEN FÖR RYDSTRÖMSKA FONDERNA för åren 
2023-2026: 
 
2 ledamöter 
 
M+SD+KD+MED+L 
S+MP+V+C 
 
att utse NN () till ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt stadsfullmäktiges beslut den 22 oktober 1942, § 155, har fullmäktige mottagit två 
donationer på 100 000 kr respektive 10 000 kronor med benämningen Rydströmska 
fonderna. Styrelsen består av fyra ledamöter, varav två utses av kommunfullmäktige och 
två ska vara hantverkare. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Kommunfullmäktiges valberednings nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Rydströmska fonderna 
Envar vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande ledamöter och ersättare i styrelsen för STIFTELSEN FÖR 
SKOTTSBERGSKA GÅRDENS BEVARANDE för åren 2023-2026: 
 
4 ledamöter 4 personliga ersättare 
  
Johan Abrahamsson (M) Ulla Olofsson (M) 
Bo Rösler (S) Lena Häggblad (C) 
Mona Wettergren (SD) Rickard Löfqvist (KD) 
Thomas Johansson (S) Vakant (V) 
 
att utse Johan Abrahamsson (M) till ordförande.  
 
Sammanfattning 
 
Stiftelsen ska ha en styrelse om åtta ledamöter och ersättare, av vilka kommun-
fullmäktige utser fyra ledamöter samt fyra personliga ersättare. Kommunfullmäktige 
utser även ordförande. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Medborgerlig Samling och 
Liberalerna tilldelas enligt förslaget 2 ledamotsplatser och 2 ersättarplatser. 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet tilldelas 2 
ledamotsplatser och 2 ersättarplatser. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande 
Envar vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-25 Dnr: 2022/3543 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 37 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av styrelse i Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande ledamöter och ersättare i styrelsen för STIFTELSEN FÖR 
SKOTTSBERGSKA GÅRDENS BEVARANDE för åren 2023-2026: 
 
4 ledamöter 4 personliga ersättare 
  
M+SD+KD+MED+L M+SD+KD+MED+L 
S+MP+V+C S+MP+V+C 
M+SD+KD+MED+L M+SD+KD+MED+L 
S+MP+V+C S+MP+V+C 

 
att utse NN () till ordförande.  
 
Sammanfattning 
 
Stiftelsen ska ha en styrelse om åtta ledamöter och ersättare, av vilka kommun-
fullmäktige utser fyra ledamöter samt fyra personliga ersättare. Kommunfullmäktige 
utser även ordförande. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Medborgerlig Samling och 
Liberalerna tilldelas enligt förslaget 2 ledamotsplatser och 2 ersättarplatser. 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet tilldelas 2 
ledamotsplatser och 2 ersättarplatser. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande 
Envar vald 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-25 Dnr: 2022/3543 

 

Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i styrelsen för FÖRENINGEN KARLSHAMNS 
MUSEUM för åren 2023-2026: 
 
2 ledamöter 1 ersättare 
  
1. Johan Abrahamsson (M) 1. Rickard Löfqvist (KD) 
2. Lena Sandgren (S)  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 4 § i stadgarna för Föreningen Karlshamns Museum ska det i föreningen finnas 
en styrelse om minst sju ledamöter, varav en kvinna, jämte tre ersättare. Två ledamöter 
och en ersättare ska utses av Karlshamns kommun.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt ett mandat och en ersättarplats. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Föreningen Karlshamns Museum 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-25 Dnr: 2022/3566 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 38 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av styrelseledamöter i Föreningen Karlshamns Museum 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter och ersättare i styrelsen för FÖRENINGEN KARLSHAMNS 
MUSEUM för åren 2023-2026: 
 
2 ledamöter 1 ersättare 
  
1. M+SD+KD+L+MED 1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+C+V+MP  

 
Sammanfattning 
 
Enligt 4 § i stadgarna för Föreningen Karlshamns Museum ska det i föreningen finnas 
en styrelse om minst sju ledamöter, varav en kvinna, jämte tre ersättare. Två ledamöter 
och en ersättare ska utses av Karlshamns kommun.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt ett mandat och en ersättarplats. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Föreningen Karlshamns Museum 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persso 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-25 Dnr: 2022/3566 

 

n
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-11-27 Dnr: 2022/3570 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-12-12  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 39 

 
 
Val av styrelse i NetPort.Karlshamn ideell förening 2023-2027 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i NetPort.Karlshamn ideell förening för tiden efter ordinarie 
årsmöte 2023 till och med årsmöte 2027: 
 
3 ledamöter  
  
1. M+SD+KD+L+MED  
2. S+C+V+MP  
3. M+SD+KD+L+MED  

 
att utse NN () till ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Av stadgarna för § 11 Netport.Karlshamn ideell förening följer att styrelsen ska bestå av 
nio ledamöter. Medlemmar sammanförda i kretsen för andra, juridiska och fysiska 
personer som driver näringsverksamhet utser tre ledamöter. Medlemmar sammanförda i 
kretsen för universitet och högskolor utser tre ledamöter. Karlshamns kommun utser tre 
ledamöter samt utser ordförande i styrelsen.  
 
Ledamöter och ersättare i styrelsen utses för tiden från ordinarie årsmöte till och med 
nästa ordinarie årsmöte.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt två mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-27 
Valberedningens nominering  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-11-27 Dnr: 2022/3570 

 

Beslutet skickas till 
 
Netport Karlshamn Ideell förening  
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 1(58) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:00-10:15 

Beslutande Elin Petersson Ordförande (M) 
Tor Billing Vice ordförande (SD) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

    
 ersätter   
Nicklas Martinsson (MED) Thomas Lilja (MED) 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 6-42  

Utses att justera Per-Ola Mattsson 

Justeringsdatum  2022-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Elin Petersson  
   
Justerande Digital signatur  

Per-Ola Mattsson 
 

   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2022-12-08 

Sida 52(58) 

 

§ 39 Val av styrelse i NetPort.Karlshamn ideell förening 2023-2027 2022/3570 
 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande ledamöter i NETPORT.KARLSHAMN IDEELL FÖRENING för tiden 
efter ordinarie årsmöte 2023 till och med årsmöte 2027: 
 
3 ledamöter  
 
1. Magnus Sandgren (M) 
2. Maria Hjelm Nilsson (S) 
3. Björn Tenland Nurhadi (SD) 
 
att utse Magnus Sandgren (M) till ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Av stadgarna för § 11 Netport.Karlshamn ideell förening följer att styrelsen ska bestå av 
nio ledamöter. Medlemmar sammanförda i kretsen för andra, juridiska och fysiska 
personer som driver näringsverksamhet utser tre ledamöter. Medlemmar sammanförda i 
kretsen för universitet och högskolor utser tre ledamöter. Karlshamns kommun utser tre 
ledamöter samt utser ordförande i styrelsen.  
 
Ledamöter och ersättare i styrelsen utses för tiden från ordinarie årsmöte till och med 
nästa ordinarie årsmöte.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt två mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt ett 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-27 
Valberedningens nominering  
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Beslutet skickas till 
 
Netport Karlshamn Ideell förening  
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande huvudmän i SPARBANKEN I KARLSHAMN för tiden efter ordinarie 
årssammanträde 2022 till och med årssammanträdet 2026: 
 
21 huvudmän 
 
1. Johan Abrahamsson (M) 
2. Annika Westerlund (S) 
3. Görgen Lennarthsson (SD) 
4. Anders Karlsson (S) 
5. Marita Munther (KD) 
6. Mats Olausson (M) 
7. Bengt-Olof Björck (S) 
8. Lisiana Nurhadi (SD) 
9. Monica Karlsson (S) 
10. Lars-Olof Larsson (KD) 
11. Magnus Gärdebring (M) 
12. Monica Nobach (S) 
13. André Nord (SD) 
14. Marco Gustavsson (C) 
15. Leo Balich (M) 
16. Lisbeth Sunesson (M) 
17. Inger Åkesson (C) 
18. Per-Anders Eriksson (MED) 
19. Vakant (V) 
20. Niklas Nilsson (SD) 
21. Clemens Malmberg (MP) 
 
Sammanfattning 
 
Enligt gällande reglemente för Sparbanken i Karlshamn ska 56 huvudmän utses, varav 
21 av dessa utses av Karlshamns kommun.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 12 platser. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 9 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
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Sammanträdesdatum:  

 

  

Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Sparbanken i Karlshamn 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 2022-12-12  
 
 
Val av huvudmän i Sparbanken i Karlshamn 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande huvudmän i SPARBANKEN I KARLSHAMN för tiden efter ordinarie 
årssammanträde 2022 till och med årssammanträdet 2026: 
 
21 huvudmän 
 
1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+C+V+MP 
3. M+SD+KD+L+MED 
4 S+C+V+MP 
5. M+SD+KD+L+MED 
6. M+SD+KD+L+MED 
7. S+C+V+MP 
8. M+SD+KD+L+MED 
9. S+C+V+MP 
10. M+SD+KD+L+MED 
11. M+SD+KD+L+MED 
12. S+C+V+MP 
13. M+SD+KD+L+MED 
14. S+C+V+MP 
15. M+SD+KD+L+MED 
16. Vinnare av lottning 
17. Förlorare av lottning 
18. M+SD+KD+L+MED 
19. S+C+V+MP 
20. M+SD+KD+L+MED 
21. S+C+V+MP 

 
Sammanfattning 
 
Enligt gällande reglemente för Sparbanken i Karlshamn ska 56 huvudmän utses, varav 
21 av dessa utses av Karlshamns kommun.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 12 platser. 
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Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 9 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Sparbanken i Karlshamn 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande huvudmän i ÅRYDS SPARBANKS STIFTELSE för tiden efter ordinarie 
årssammanträde 2022 till och med årssammanträdet 2026: 
 
5 huvudmän 
 
1. Britt Kilsäter (M) 
2. Per-Ivar Johansson (C) 
3. Vakant (KD) 
4. Vakant (V) 
5. Magnus Arvidsson (M) 
 
Sammanfattning 
 
Av förordnandet framgår att stiftelsen ska ha 10 huvudmän, varav Karlshamns kommun 
ska utse hälften. Resterande utses av huvudmännen själva. Huvudman ska vara kund i 
Sparbanken Eken AB. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt tre mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt två 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Åryds Sparbanks stiftelse 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Val av huvudmän i Åryds Sparbanks stiftelse 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande huvudmän i ÅRYDS SPARBANKS STIFTELSE för tiden efter ordinarie 
årssammanträde 2022 till och med årssammanträdet 2026: 
 
5 huvudmän 
 
1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+C+V+MP 
3. M+SD+KD+L+MED 
4 S+C+V+MP 
5. M+SD+KD+L+MED 
 

Sammanfattning 
 
Av förordnandet framgår att stiftelsen ska ha 10 huvudmän, varav Karlshamns kommun 
ska utse hälften. Resterande utses av huvudmännen själva. Huvudman ska vara kund i 
Sparbanken Eken AB. 
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt tre mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt två 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Åryds Sparbanks stiftelse 
Envar vald 
Matrikeln 
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Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande GODE MÄN TILL LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING för tiden 2023-2026: 
 
4 gode män 
 
1. Britt Jämstorp (KD) 
2. Sven-Åke Svensson (S) 
3. Tor Billing (SD) 
4. Mats Bondesson (C) 
 
Sammanfattning 
 
Lantmäteriet har inkommit med skrivelse angående valet av gode män till 
lantmäteriförrättning. Av fastighetsbildningslagen (1970:988) framgår att följande åligger 
kommunfullmäktige: 
 
2 § Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. 
 
God man skall inom kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. 
God man skall ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- 
eller skogsbruksfrågor. 
 
God man utses för fyra år. Upphör god man att vara valbar, är uppdraget förfallet. 
 
Rättegångsbalkens bestämmelser om skyldighet att mottaga uppdrag som nämndeman 
och att kvarstå i uppdraget samt att efter avgång fortfarande tjänstgöra äger 
motsvarande tillämpning i fråga om god man. 
 
Länsstyrelsen bestämmer antalet gode män. 2018 meddelades att Karlshamns kommun 
har att utse fyra gode män.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 2 mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 2 
mandat.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Valberedningens nominering 
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Beslutet skickas till 
 
Lantmäteriet 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Val av gode män till lantmäteriförrättningar 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja följande GODE MÄN TILL LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING för tiden 2023-2026: 
 
4 gode män 
 
1. M+SD+KD+L+MED 
2. S+C+V+MP 
3. M+SD+KD+L+MED 
4. S+C+V+MP 

 
Sammanfattning 
 
Lantmäteriet har inkommit med skrivelse angående valet av gode män till 
lantmäteriförrättning. Av fastighetsbildningslagen (1970:988) framgår att följande åligger 
kommunfullmäktige: 
 
2 § Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. 
 
God man skall inom kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. 
God man skall ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- 
eller skogsbruksfrågor. 
 
God man utses för fyra år. Upphör god man att vara valbar, är uppdraget förfallet. 
 
Rättegångsbalkens bestämmelser om skyldighet att mottaga uppdrag som nämndeman 
och att kvarstå i uppdraget samt att efter avgång fortfarande tjänstgöra äger 
motsvarande tillämpning i fråga om god man. 
 
Länsstyrelsen bestämmer antalet gode män. 2018 meddelades att Karlshamns kommun 
har att utse fyra gode män.  
 
Förslag till fördelning av platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och varje plats 
har tilldelats den partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda 
valtekniska samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas totalt 2 mandat. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas totalt 2 
mandat.  
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Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Lantmäteriet 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Löneenheten 
Utredare Anna Persson 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
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Handlingar för kännedom december 2022 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2022-10-27—2022-11-
30: 
 
2022/2790 Beslut KF Olofström § 91/2022 Taxa för räddningstjänstens 
myndighetsutövning 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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