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

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

Tjänstgörande 
ersättare 

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

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

Paragrafer §§ 70-92  

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

Justeringsdatum  2020-06-18 
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Sekreterare Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ………………………………………… 

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

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2020-06-15 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-06-22 

Tillkännages t.o.m.: 2020-07-13 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 70 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Jan-Åke Berg (S) och Magnus Arvidsson (M) att justera protokollet. 
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§ 71 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
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§ 72 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) informerar om att 
finansförvaltningens medel, där kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
oförutsedda utgifter hanterats, har överflyttats till kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges konton. Förändringen innebär att den redovisning av 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter som skett mellan 
sammanträdena inte längre kommer att behövas. 
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§ 73 Revidering av lokala ordningsföreskrifter 2020/1145 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till revideringar av lokala ordningsföreskrifterna föreligger enligt beslutsunderlag 
med anledning av att tekniska nämnden 2019-01-01 ersatts av teknik- och 
fritidsnämnden. Justeringar i 9 § och 23 § samt efter 24 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-27 
4.1 Lokala ordningsföreskrifter  
KF 2018-02-19 § 13 
Protokoll KSAU 2020-05-19 § 159 
Protokoll KS 2020-06-02 § 122 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar att § 21 i de lokala 
ordningsföreskrifterna stryks. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag, kommunstyrelsens förslag och 
Björn Tenland Nurhadis yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 
kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
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§ 74 Förlängning av bostadsprogrammets aktualitet 2018/105 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med 
31 december 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;  
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att förlänga aktualiteten för 
nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning till 1 juli 2020. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering, stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att 
aktualitetsperioden för riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
Bostadsförsörjningsprogram Karlshamns kommun 2012-2107 
Protokoll KSAU 2020-05-19 § 180 
Protokoll KS 2020-06-02 § 123 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic  
Planarkitekt Nanny Strand 
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§ 75 Upphävande av beslut avseende arbete med skärgårdsplanen 2020/1684 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2007-11-30 § 211 om att anta förslag till fortsatt 
arbete enligt skärgårdsprogrammet avseende åren 2008-2010. 
 
Sammanfattning 
 
KF beslutade 2007-11-30 § 211 att anta förslag till fortsatt arbete enligt skärgårds-
programmet avseende åren 2008-2010. I skärgårdsprogrammet anges att byggnads-
nämnden ska lägga fram förslag till områdesbestämmelser för skärgården för antagande 
i kommunfullmäktige under 2008. En återrapport till KF om att planen inte kommer att 
kunna antas under 2008 skedde vid BN i juni 2008. BN beslutade i maj 2009 om att 
istället för områdesbestämmelser upprätta ett planprogram för skärgården. 
 
Översiktsplanen ”Karlshamn 2030” antogs av KF 2015-05-04. I översiktsplanen, under 
rubrik Planstrategi.../Kommande fördjupningar och strategiska program/Skärgården (sid 
22-23), förordas att en fördjupad översiktsplan görs för skärgården. Då KF har antagit 
översiktsplanen har man på tjänstemannanivå ansett detta innebära att beslutet om att 
ta fram ett planprogram för skärgården ersatts av översiktsplanens intention att istället 
göra en fördjupad översiktsplan. För att förtydliga detta bör dock KF fatta ett särskilt 
beslut om att upphäva det tidigare beslutet om att arbeta enligt skärgårdsprogrammet. 
Att översiktsplanen föreslår att en fördjupad översiktsplan för skärgården tas fram 
innebär dock inte att ett sådant arbete per automatik startar. För att uppdraget skall ges 
till byggnadsnämnden att starta planarbetet krävs att KS fattar ett beslut om att beställa 
fördjupad översiktsplan för skärgården. Att beställa ett sådant planarbete bedöms dock 
inte vara aktuellt för närvarande med hänsyn till rådande omständigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-05-18 
KF beslut 2007-11-30 § 211 
Skärgårdsprogrammet 
Protokoll KSAU 2020-05-26 § 190 
Protokoll KS 2020-06-02 § 124 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 76 Policy för styrning och kvalitetsutveckling 2017/4098 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla förslag till policy för styrning och kvalitetsutveckling 
 
att med detta beslut upphäva beslut KF § 90 2014-06-16 angående Kompass 
Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om kommunens nuvarande styrsystem. 
Under de gångna åren har synen på styrning och kvalitetsutveckling förändrats. 
Arbetet är nu inriktat på att skapa en styrning som bygger på en tillitsbaserad kultur 
och att sätta fokus på uppdraget och att nå önskvärda resultat. 
 
Policyn riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i kommun och bolag 
 
Policyn visar kommunens förflyttning mot ett nytt synsätt där kultur, struktur, 
organisering och processer/arbetssätt samverkar för att nå värde för de vi är till för. 
Vidare innehåller policyn en modell över hur styrprocessen ser ut och vilka grund-
principer som styrningen utgår ifrån. Syftet är att skapa processer som bidrar till 
kvalitet och effektivitet. 
 
Till policy för styrning och kvalitetsutveckling kommer riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar att tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Policy för styrning och kvalitetsutveckling, 2020-05-04 
Policy för styrning och kvalitetsutveckling 
CSG § 2 Samverkan av Policy för styrning och kvalitetsutveckling 
Protokoll KSAU 2020-05-26 § 195 
Protokoll KS 2020-06-02 § 125 
 
Beslutet skickas till 
 
Alla nämnder 
Koncernens ledningsgrupp (KLG) 
Verksamhetskontroller Anette Ericson 
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§ 77 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2020/1258 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna förslaget taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
att upphäva beslutet KF § 144, 2017-09-18, Reviderad KF § 8, 2018-02-19, Taxa för 
rengöring (sotning) – Räddningstjänsten Västra Blekinge och KF § 144, 2017-09-18, 
Reviderad KF § 8, 2018-02-19. 
 
Sammanfattning 
 
Ur arbetsmiljösynpunkt måste en uppfräschning av sotningsverksamhetens lokal ske, 
detta blir mot ett tilläggsavtal på hyran.  
För att finansiera detta behöver taxan för sotning och brandskyddskontroll justeras. 
Karlshamns kommuns sotningsdistrikt har sedan 2009 haft en lägre taxa än övriga 
förbundets medlemskommuner (se förklaring i bifogad fil) och önskar höja taxan till 
samma nivåer som våra grannkommuner.  
 
Nuvarande taxa sotning      
 
 Timkostnad 

(inkl. moms) 
Minutkostnad 
(inkl. moms) 

Olofströms och Sölvesborgs kommuner 604,54 kr 10,08 kr 

Karlshamns kommun 592,92 kr 9,88 kr 

   
Nuvarande taxa brandskyddskontroll 
 
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 879,21 kr/timme i Olofströms och 
Sölvesborgs kommuner och med 689,41 kr/timme i Karlshamns kommun. 
 
Den föreslagna höjningen av taxan kommer att påverka medborgarna med ca 7-9 kr för 
sotning och 11 kr för en brandskyddskontroll. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07 
Förändrad taxa för sotning och brandskyddskontroll – Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
Protokoll KSAU 2020-05-19 § 163 
Protokoll KS 2020-06-02 § 126 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Serviceverksamheten Jörgen Svensson 
Enhetschef Sotningsverksamheten Patric Olgrim 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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§ 78 Beslut om avgift för plats i tomtkö 2020/746 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta nya regler och taxor för plats i tomtkö. 
 
att upphäva beslutet KS § 292, 1976-10-26, Regler för tomt och grupphusförmedling.  
 
Sammanfattning 
 
Genom införande av en årlig serviceavgift på 300 kr som ska erläggas nästkommande 
år efter det att man anmält sig till tomtkön så säkerställer sökanden att man får behålla 
sin plats i kön vilket resulterar i att kön endast består av de som verkligen vill stå i kö för 
en tomt i Karlshamns kommun. Detta gör att kön kommer minska betydligt och arbetet 
med att upprätthålla kön med aktuella kontaktuppgifter kommer att effektiviseras. 
 
Genom digitalisering av tomtkön så kommer även processen med marknadsföring och 
tilldelning av tomter att effektiviseras. 
 
Samtidigt så sänks anmälningsavgiften från 500 kronor till 300 kronor för att anmäla sig 
till en plats i kön. Inga av avgifterna som erläggs för plats i tomtkö ska vara 
återbetalningsbara utan är serviceavgifter för administrationskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-24 
8.2 Regler för tomt- och grupphusförmedling 
Förslag till regler och taxor för plats i tomtkö 
Protokoll KSAU 2020-05-26 § 198 
Protokoll KS 2020-06-02 § 127 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Ulrika Nordén Johansson 
Avdelningschef Stadsbyggnadsavdelningen Emina Kovacic 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
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§ 79 Resultatrapport januari-april 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa resultatrapport januari-april 2020 
 
att uppmana nämnderna att fortsätta arbetet för budget i balans. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnder och bolag i Karlshamns kommun prognostiserar ett helårsresultat på -54 mnkr 
i förhållande till budget. Budgetavvikelsen för kommunens nämnder och 
finansförvaltning uppgår till -52 mnkr och kommunens helägda bolag till -2 mnkr. 
Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse på helår är -70,6 mnkr som balanseras 
med finansförvaltningens budgetavvikelse på +18,4 mnkr. 
 
Nämndernas budgeterade effektiviseringar uppgår till -30 mnkr för innevarande 
verksamhetsår och satsningarna i nämnderna uppgick till 10 mnkr för år 2020. 
Kommunfullmäktige har utöver detta beslutat om 35 mnkr i tilläggsanslag till nämnder i 
reviderad budget 2020, KF § 35 200427. Nettoeffekten innebär att verksamheterna har 
tillförts +15 mnkr. 
 
Nämnderna påverkas ekonomiskt av Coronapandemin där ett prognostiserat 
intäktsbortfall påverkar resultatet -5,8 mnkr och kostnaderna ökar med -2,3 mnkr. Statlig 
ersättning för sjuklöner samt sänkta arbetsgivaravgifter påverkar resultatet positivt med 
prognostiserade 8,3 mnkr. Nettoeffekten för kommunens nämnder och finansförvaltning 
uppgår till 0,2 mnkr för kända faktorer. Sannolikt finns indirekta kostnadsökningar i 
resultatet som är svåra att mäta då orsaken kan vara en följd av pandemin, alternativt 
en förändring i samhället. (Prognoserna bygger på antagande om att pandemin 
påverkar verksamheten i ytterligare 3 månader. Hänsyn har tagits till samtliga beslutade 
statsbidrag och SKR:s scenario på vikande skatteprognoser.) Gällande bolagen är det 
endast Kreativum som redovisar påverkan på resultatet, där de prognostiserar ett 
intäktsbortfall på -2,0 mnkr avseende pandemin. 
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Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2020 
 
Driftredovisning nämnder och 
finansförvaltning, mnkr

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Nämnder
Kommunfullmäktige -3 -1 -3 0 -3
Överförmyndarnämnd -3 -1 -3 0 -3
Kommunrevision -1 0 -1 0 -1
Kommunstyrelse -194 -66 -203 -9 -195
UTB-nämnd -769 -284 -784 -15 -786
Kulturnämnd -33 -12 -33 0 -33
Teknik- och fritidsnämnd -93 -29 -99 -6 -96
Byggnadsnämnd -7 -3 -7 0 -7
Omsorgsnämnd -448 -153 -450 -2 -449
Nämnd för Arbete och Välfärd -374 -132 -413 -39 -400
Summa nämnder -1 926 -681 -1 997 -71 -1 974
Summa finansförvaltning 1 946 669 1 964 18 1 950
Totalt 20 -12 -32 -52 -23  
 
I februari lämnades en prognos för driftsredovisningen där helårsresultatet uppgick till    
-43,0 mnkr vilken kan jämföras med -52,0 mnkr som lämnas efter april. Skillnaden 
mellan tidigare lämnad prognos och nu estimerad prognos för driftsredovisningen beror 
på följande: 
 

 Corona-pandemi som innebär intäktsbortfall och ökade kostnader 
 Ökande kostnader inom placering vuxna och Barn- och familj, öppenvård samt 

konsultkostnader 
 Ökande kostnader LSS verksamheten för tillfälliga utökningarna inom personlig 

assistans 
 Ökande kostnader för ersättningen till fristående verksamheter samt 

interkommunal ersättning  
 Kompensation tillskjuts för sjukskrivningar och arbetsgivaravgifter 
 Kapitalkostnaderna påverkas positivt av lägre investeringsnivå 2019 
 Nedskrivning av bokfört värde Åryds skola 

 
Periodens utfall för driftredovisning nämnder och finansförvaltning är -12 mnkr och 
helårsprognosen är -32 mnkr, detta ger -52 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på 
helår. Nämnderna prognostiserar -71 mnkr och finansförvaltningen +18 mnkr. Det är 
framförallt UTB-nämnden, Nämnden för Arbete och Välfärd, men även 
Kommunstyrelsen och Teknik- och fritidsnämnden, som redovisar större avvikelser mot 
budget.  
 
UTB-nämnden har bedömt att obalansen inför budgetåret 2020 är -15 mnkr. Avvikelser 
som finns inom nämnden gäller framförallt interkommunal ersättning och ersättning till 
fristående verksamheter. Nämnden har ett pågående arbete med anpassningar  
(45 mnkr) för nå en budget i balans. Dock finns det volymökningar och fördyrande 
poster (-47 mnkr) som tar bort de positiva ekonomiska effekterna av de 
anpassningsinsatser som gjorts i organisationen. 
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Nämnden för Arbete och Välfärd har från föregående år en medföljande obalans på  
-25,5 mnkr i verksamheten. Obalansen beror på fortsatt ökade placeringar för vuxna, 
våld i nära relationer samt placeringar barn och familj. Den prognostiserade 
helårskostnaden avviker från budget med -39,0 mnkr och kostnaderna för placering 
vuxna och barn- och familj ökar samt LSS verksamheten för tillfälliga utökningarna inom 
personlig assistans ökar. Nämnden vidtar och har vidtagit både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder komma i balans mellan budget och resultat. Coronapandemins 
ekonomiska effekter på verksamheterna är inte kända. 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar med ett underskott på -9,0 mnkr. Orsaken är ökade 
livsmedelspriser, bortfall av intäkter i äldreomsorgsrestaurangerna, bortfall av intäkter för 
sotningsverksamheten, intäktsbortfall för arbetsplatsservice, extraordinära 
fastighetskostnader, kostnader för skyddsmaterial och kommungemensamma system. 
Verksamheten inom kommunledningsförvaltningen är nära ekonomisk balans.  
 
Teknik- och fritidsnämnden påverkas av intäktsbortfall till följd av ett stängt utomhusbad 
samt ändrat beslut kring föreningsbidrag. Den tekniska verksamheten bedömer att 
anpassningskraven inte är möjliga att genomföra utan att göra avkall på nödvändig drift 
och underhåll. Att sänka denna nivå ytterligare riskerar att öka kostnaderna på längre 
sikt. Underskottet prognostiseras till -6,0 mnkr. 
 
Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på att det i helårsprognosen ingår 
ersättning för sjuklönekostnader april-juli och nedsättning för arbetsgivaravgifter mars-
juni. Prognosavvikelsen uppgår till +18,4 mnkr.  
 
Finansförvaltningens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har negativ 
helårsavvikelse på -8,1 mnkr i jämförelse med prognos från SKR 200429. Regeringen 
lämnade besked om ytterligare generella statsbidrag 200518 och den preliminära 
fördelningen till Karlshamns kommun på +9,4 mnkr har lagts till i helårsprognosen. 
 
Kapitalkostnader har positiv budgetavvikelse på grund av lägre utfall avseende 
investeringar 2019. Revidering av beräkningsmodell för borgensavgifter, enligt beslut i 
KF § 6 2020-02-17, innebär högre finansiella intäkter. Överskottsutdelningen från 
Kommuninvest blir lägre än budgeterat. 
 
Negativ budgetavvikelse för nedskrivning av Mörrums skola på -1,0 mnkr på grund av 
rivning vid byggnation av ny F6 skola och nedskrivning av Åryds skola (Åryd 2:1) enligt 
beslut om överlåtelse -0,4 mnkr. Periodens ströförsäljning av mark uppgår till +0,5 mnkr 
och försäljning av fordon/maskiner uppgår till +0,2 mnkr. 
 
Investeringsredovisning nämnder, 
mnkr

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Nämnder
Kommunstyrelse -261 -27 -244 17 -202
UTB-nämnd -14 -2 -13 1 -14
Kulturnämnd -2 0 -2 0 -2
Teknik- och fritidsnämnd -15 0 -15 0 -15
Omsorgsnämnd -4 0 -4 0 -4
Nämnd för Arbete och Välfärd -4 -1 -4 0 -4
Summa -299 -30 -282 17 -240  
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Periodens utfall för investeringsredovisning nämnder är 30 mnkr och helårsprognosen är 
282 mnkr, detta ger +17 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på helår. Det är 
framförallt tidsförskjutningar i byggprojekt som ger positiv avvikelse. 
 
Prognos helårsresultat bolag 2020 
 
Driftredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020
Periodens 

utfall
Helårsprognos 

2020
Prognos 

avvikelse 
helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Bolag
Stadsvapnet i Karlshamn AB -7 -2 -6 1 -7
Karlshamn Energi AB 7 4 4 -3 4
Karlshamns Hamn AB 3 4 3 0 3
Karlshamnsbostäder AB 35 14 32 -3 31
Karlshamnsfastigheter AB -9 -2 -6 3 -9
Kreativum i Blekinge AB -4 -2 -4 0 -
Summa 24 16 23 -2 22  
  *Årsbudget ej fastställd av styrelsen för Kreativum i Blekinge AB per 2020-05-20.  
 
Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 14 mnkr 
och helårsprognosen uppgår till 23 mnkr, detta ger -5 mnkr i prognostiserad 
budgetavvikelse på helår.  
 
I budgeten och helårsprognosen för Karlshamn Energi AB inkluderas en nedskrivning av 
fiber till landsbygden på 19 mnkr som inte är medtagen i utfallet för perioden. 
Helårsprognosen har även justerats ned för Karlshamn Energi AB p g a lägre 
täckningsbidrag under årets första månader orsakat av en varm vintersäsong vilket 
påverkar lönsamheten inom fjärrvärme och elnät. Karlshamnsbostäder AB har också 
justerat ned sin helårsprognos i förhållande till budget p g a att uppsägningar från 
kommunen inkommit efter lagd budget. 
 
Investeringsredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020
Periodens 

utfall
Helårsprognos 

2020
Prognos 

avvikelse 
helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Bolag
Karlshamn Energi AB -158 -41 -150 8 -155
Karlshamns Hamn AB -98 -15 -123 -25 -98
Karlshamnsbostäder AB -92 -30 -92 0 -87
Karlshamnsfastigheter AB -121 -11 -121 0 -125
Kreativum i Blekinge AB -6 0 -2 4 -
Summa -475 -96 -488 -13 -464  
 
Helårsprognosen för investeringarna har ökat med -13 mnkr jämfört med budget. Detta 
beror främst på att Karlshamns Hamn kan påbörja investeringar tidigare än beräknat, 
gällande ombyggnation i terminaler och kajer.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse resultatrapport januari-april 2020 
Nämnders och bolags resultatrapporter för januari-april 2020 
Handlingsplan för AV-nämnden 
Protokoll KS 2020-06-01 § 118 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger och finner att det 
också blir kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 80 Ansökan om utökad borgensram 2020 Karlshamns Hamn AB 2020/1590 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 417 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Hamn AB har äskat utökning av borgensramen för år 2020 till 417 mnkr. 
Det innebär en utökning av borgensramen för Karlshamns Hamn AB med ytterligare 
20 mnkr utöver de 79 mnkr som beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-17, § 7.  
 
Totalt innebär det att borgensramen ökar från 318 mnkr (borgensram 2019) till 417 mnkr 
(borgensram 2020). Anledningen till behovet av utökad borgensram 2020 är att 
budgeterade investeringar kommit igång tidigare än planerat varav delar av 
investeringarna som budgeterats 2021 utförs redan 2020.  
 
Sammanfattning av borgensramar 2020 efter justering för utökad borgensram för 
Karlshamns Hamn AB enligt ovan; 

 
 
Övriga borgensramar är i enlighet med beslut KF 2020-02-17, § 7. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag Stadsvapnet i Karlshamn AB § 28/2020 
Äskande utökning av borgensram från Karlshamns Hamn AB, daterad 2020-05-06 
Protokoll KSAU 2020-05-26 § 192 
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Protokoll KS 2020-06-02 § 128 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 81 Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt uppstart av flyglinje 
2020/1701 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra 
förhandlingar med övriga kommuner och Region Blekinge för att finna 
samfinansieringsmodell för flyghubben och Kreativum. 
 
Reservation 
 
Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut till förmån sina egna yrkanden.  
 
Sammanfattning 
 
Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar det om 15 mkr där 
finansiering via privata näringslivet är 50 % och finansiering via Region Blekinge och 
Blekinges kommuner är 50 %. 
 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
Sannolik uppstart i nuläget är under våren 2021. 
 
Finansiering 
Totalt innan projektets uppstart förbinder sig Blekinge att tillföra 15 mnkr sammanlagt 
under en 3-årsperiod. Fördelning för att inte drabbas av EU statsstödsregler innebär att 
halva summan, (7,5 mnkr), måste komma från det privata näringslivet. Resterande del 
finansieras av Region Blekinge och Blekinges kommuner. För Karlshamns Kommuns 
del innebär detta en medfinansiering över tre år på totalt 750 000 kr. 
 
Summan är ett takbelopp för att täcka uppstartskostnader av flyglinjen vilket innebär 
avräkning gentemot de flygbolag som blir aktuellt för att upprätthålla trafiken under den 
avsedda tidsperioden. Alltså en förlusttäckningsgaranti med maxbelopp. Konceptet 
bygger på antagandet att linjen efter 3 år ska bära sig själv på kommersiella grunder. 
 
Detta kan innebära att vid en mycket positiv utveckling av flyglinjen, inte hela det 
garanterade beloppet behöver tas i anspråk. 
 
Nuläge privat finansiering 
I slutet av februari 2020 uppgår den privata delen till 6, 2 mnkr av de 7,5 mnkr som 
måste säkras. Arbetet pågår med stöd av anlitad konsult och rapporteras löpande. 
Utöver det så här långt garanterade beloppet har näringslivet också utlovat att via 
direktavtal med det flygbolag som blir aktuellt förbinda sig till ett sammanlagt biljettköp 
om 3,0 mkr. Detta kan dock inte räknas in i de 7,5 mnkr som är nödvändiga för 
grundfinansieringen. 
 
Samverkanspart 
Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mnkr till projektet. 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-06-15 

Sida 21(34) 

 

Aktuella flygbolag 
Kalmar Öland Airport för i nuläget förhandlingar med två olika flygbolag som visat 
intresse för flyglinjen. Båda väl etablerade i branschen varav det ena närstående 
Lufthansa. Tidplanen är att förhandlingarna skall vara avslutade under april månad vilket 
innebär att det är först då tidtabell och uppstart av linjen kan presenteras. 
 
Sannolik uppstart i nuläget under våren 2021.  
 
Organisation för samverkan 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
 
I de förslag som nu diskuterar är det detta bolag som tecknar avtal med Kalmar Öland 
Airport eller bolag som de avser använda. Det är Kalmarbolaget som i sin tur tecknar 
avtal med aktuellt flygbolag. Förslag till organisationsmodell arbetas fram gemensamt 
med Kalmar Öland Airport. 
 
Arbetsgång 
I nuläget anlitad konsult med uppdrag att säkerställa den privata 
grundfinansieringen, är gemensamt finansierad av Karlskrona och Ronneby kommun. 
 
När denna del av uppdraget är slutförd finns behov av ytterligare insatser som då 
handlar om administration och juridik. Denna del är i nuläget inte finansierad eller 
kvantifierad. 
 
När Blekingeföretaget sedan fått sin organisatoriska hemvist så krävs ytterligare 
resurser, då till stor del inriktad mot marknadsföring av flyglinjen. Samordning med 
Kalmar Öland Airport är sannolikt fördelaktig. Här kan även Visit Blekinge ha en framtida 
roll. 
 
Offentlig finansiering 
För att arbetet enligt nuvarande tidplan skall kunna fortlöpa är det viktigt att även den 
offentliga finansieringen säkerställs i närtid. Med anledning av att projektet bygger på en 
affärsmässig förhandling och uppgörelse kan det vara lämpligt att de offentliga 
finansiella åtagandena villkoras av att de privata medel som krävs är säkerställda. 
 
Detta innebär att det upplägg med detaljer som presenteras efter förhandling med 
aktuellt flygbolag måste få accept från vårt privata näringsliv! 
 
Miljö 
Kalmar Öland Airport har fattat beslut om att alla linjer till/från flygplatsen senast 2030 
skall vara fossilfria. Detta innebär att samma villkor gäller i avtalet för en framtida 
internationell flygaktör. 
 
Beredning 
Ärendet är hanterat i det regionala samverkansrådet där samtliga kommuner och 
Region Blekinge deltar via respektive ordförande i regionstyrelse och kommunstyrelser. 
För beredning till regionala samverkansrådet har regionchefsgruppen hanterat frågan. 
Kommunernas näringslivschefer har varit drivande i att ta fram beslutsunderlagen och 
arbetet har hållits samman av Ronneby kommun och dess näringslivschef. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
Protokoll KSAU 2020-05-26 § 191 
Protokoll KS 2020-06-02 § 143 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra förhandlingar med övriga kommuner och 
Region Blekinge för att finna samfinansieringsmodell för flyghubben och Kreativum. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att kommunfullmäktige principiellt ska ställa sig bakom 
samverkansprojekt för uppstart av flyglinje och att ärendet remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut gällande finansieringen.  
 
Magnus Gärdebring (M) med instämmande av Britt Jämstorp (KD), Elin Petersson (M) 
och Emanuel Norén (L) yrkar att Karlshamns kommun ska medfinansiera 
samverkansprojekt för uppstart av flyglinje och i andra hand bifall till björn Tenland 
Nurhadis yrkande.  
 
Tommy Larsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och i andra hand bifall till 
Per-Ola Matssons förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons yrkande om återremiss till 
kommunstyrelsen och finner kommunfullmäktige besluta enligt det. Ordförande 
konstaterar att övriga yrkanden därmed faller.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Blekinges kommuner 
Regionala utvecklingsnämnden 
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§ 82 Redovisning av krisledningsnämndens beslut till kommunfullmäktige 
2020/1025 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Krisledningsnämnden ska anmäla de beslut som fattas av nämnden vid närmast 
följande fullmäktige enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 5 §. Fullmäktige 
beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för detta.  
 
Krisledningsnämnden har redovisat beslut om åtgärder fram till och med 2020-04-03. 
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2020-04-09—2020-06-05. 
 
KRISLEDN § 
24/2020 

att ge ordförande i krisledningsnämnden i uppdrag att 
kontakta Karlshamnsfastigheter AB för att uppmana dem 
att följa det beslut som Krisledningsnämnden fattade  
2020-03-20 § 4. 

KRISLEDN § 
25/2020 

att kommunen för att förhindra smittspridning av Covid -19 
inte ska anordna några arrangemang i samband med 
nationaldagen och midsommar. 

KRISLEDN § 
29/2020 

att anta förslaget om tillfällig förändring av 
behörighetsnivåer gällande betalningar fram till och med 
2020-09-30.  

KRISLEDN § 
31/2020 

att inte anordna Östersjöfestivalen under sommaren år 
2020. 

KRISLEDN § 
35/2020 

att bevilja 300 tkr till verksamhet för att stödja, stimulera 
och sysselsätta barn och ungdomar och samt att ersätta 
föreningar som är delaktiga i detta arbete.  
 
att finansiering sker inom Teknik- och Fritidsnämndens 
samt Kommunstyrelsens ordinarie ram. 

KRISLEDN § 
47/2020 

att subventionera kommunala lokalhyror med 50 % enligt 
SFS 2020:237  
att upphäva beslutet från Krisledningsnämnden 2020-03-
20 § 4 och återgå till ordinarie rutiner för anstånd och 
delbetalningar.  
att ersätta nämnderna och bolagen för utebliven hyra. 

KRISLEDN § 
48/2020 

att aktivera Coronateamet inom hemtjänsten. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-03 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 24/2020 Informationsärende om Karlshamnsfastigheters 
beslut om anstånd med hyresinbetalning 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 25/2020 Beslut om åtgärder 24 april 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 29/2020 Tillfällig förändring av behörighetsnivåer 
gällande betalningar 
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Protokollsutdrag KRISLEDN § 31/2020 Beslut om åtgärder 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 35/2020 beslut om åtgärder 8 maj 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 47 2020 Hyressubventioner 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 48/2020 Beslut om aktivering av Coronateam inom 
hemtjänsten 
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§ 83 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 1 2020 2020/109 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 1 2020 finns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
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§ 84 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 1 2020 2020/92 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen 
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut 
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med 
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, 
kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 10 individrapporter som fördelas enligt följande:  
3 kontaktfamilj enligt SoL  
1 särskilt boende enligt SoL  
1 behandlingshem enligt SoL  
1 korttidsvistelse enligt LSS  
1 avlösarservice i hemmet enligt LSS  
3 boende vuxna enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-05-05  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
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§ 85 Komplettering av rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-
nämndens verksamhetsområde, kvartal 4 2019 2019/335 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen 
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut 
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med 
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, 
kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Rapporten kompletteras med 7 individrapporter för perioden som fördelas enligt 
följande:  
4 Bostad för vuxna LSS  
2 Avlösarservice i hemmet LSS  
1 Korttidsvistelse LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-05-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
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§ 86 Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige - Charlotta M Sjöqvist (M) 
2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Charlotta M Sjöqvist (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Charlotta M Sjöqvist (M) har den 25 maj 2020 meddelat att hon avsäger sig uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Charlotta M Sjöqvists begäran om entledigas från sitt uppdrag, daterad 2020-05-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 87 Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Marina Carlegrundh (KD) 
2018/3829 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 § 64 att utse Marina Carlegrundh 
(KD) till ledamot i överförmyndarnämnden 
 
att utse Marina Carlegrundh (KD) till ny ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2020 § 18 att bevilja Berno Runstens 
(KD) avsägelse av uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden.  
 
Gruppledare Britt Jämstorp (KD) har meddelat att Marina Carlegrundh (KD) utses till ny 
ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-27 beslutades om fyllnadsval av Marina 
Carlegrundh (KD) som ny ledamot i överförmyndarnämnden. Då Berno Runsten (KD) 
var ersättare i överförmyndarnämnden var detta beslut felaktigt varför 
kommunfullmäktiges tidigare beslut (§ 64) behöver upphävas och fyllnadsval av ny 
ersättare till överförmyndarnämnden genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från Kristdemokraternas gruppledare Britt Jämstorp 
Protokoll KF 2020-04-27 § 64 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Marina Carlegrundh 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 88 Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Alice Abbas (MP) 
2018/3829 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 § 66 att utse Alice Abbas (MP) till 
ledamot i överförmyndarnämnden.  
 
att utse Alice Abbas (MP) till ny ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Houssam Al Massri (MP) har avlidit och med anledning härav behöver ny ersättare i 
överförmyndarnämnden utses.  
 
Gruppledare Charlott Lorentzen (MP) har meddelat att Alice Abbas (MP) utses till ny 
ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-27 beslutades om fyllnadsval av Alice 
Abbas (MP) som ny ledamot i överförmyndarnämnden. Då Houssam Al Massri (MP) var 
ersättare i överförmyndarnämnden var detta beslut felaktigt varför kommunfullmäktiges 
tidigare beslut (§ 66) behöver upphävas och fyllnadsval av ny ersättare till 
överförmyndarnämnden genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen (MP) 
Protokoll KF 2020-04-27 § 66 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Alice Abbas 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 89 Val av huvudman i Sparbanken i Karlshamn - Ted Olander (MP) 2018/3929 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Ted Olander (MP) till huvudman i Sparbanken i Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Liz Wennerberg (MP) inkom den 10 oktober 2019 med begäran om att entledigas från 
sitt uppdrag som huvudman i Sparbanken i Karlshamn. Med anledning av detta 
beslutade kommunfullmäktige 2020-10-28 § 198 att entlediga Liz Wennerberg från 
uppdraget. Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen har nominerat Ted Olander 
(MP) till uppdraget som nu huvudman i Sparbanken i Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll KF 2019-10-28 § 198 
Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzens nominering av Ted Olander 
 
Beslutet skickas till 
 
Ted Olander 
Sparbanken i Karlshamn  
Matrikeln 
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§ 90 Handlingar för kännedom juni 2020 2020/556 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 17 april 2020 –  3 juni 2020 
redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2020/1719 12/20 2020-05-26 KSAU § 194/2020 Förnyat förordnande av 

kommundirektör 
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§ 91 Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Herman Falk (M) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Herman Falk (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Herman Falk (M) har den 8 juni 2020 meddelat att han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Herman Falks begäran om entledigas från sitt uppdrag, daterad 2020-06-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 92 Utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB 2020/1886 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 mnkr för projektet Etapp 5 Östra Piren till 
430 mnkr. 
 
Ulf Ohlsson (M) och Tommy Mikkelsen (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Röstförklaringar 
 
Magnus Gärdebring (M) anmäler en skriftlig röstförklaring (protokollsbilaga till § 92). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 76 om att ge Karlshamnsfastigheter i 
uppdrag att genomföra hela Etapp 5 och beviljade samtidigt en borgensram om 300 
mnkr exkl. moms. Förprojekteringsfasen har dragit ut på tiden och nu fyra år senare, 
efter att anbud begärts in, uppskattas den totala projektkostnaden bli 430 mnkr 
inkluderande oförutsedda kostnader om 7,5 procent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08 
Underlag inför styrelsebeslut i KAFAB; 

1. Tjänsteskrivelse från KAFAB 
2. Bilaga 1, Kalkyl KAFAB 
3. Bilaga 2, Framtidsbild Netport KAFAB 
4. Bilaga 3, Konsekvensanalys KAFAB 

 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och 
finner kommunfullmäktige besluta enligt det. Ordförande godkänner Magnus 
Gärdebrings (M) begäran om att bilägga en röstförklaring till kommunfullmäktiges 
protokoll.  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 


