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Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
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Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Jonas Lingvärn Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Linde (S) 
Göran Svensson (S) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
Veronika Hertelendy (V) 

 Kenneth Hake (S) 
Lena Sandgren (S) 
Sofie Svensson (S) 
Ulf Lind (SD) 
Lena Johansson (V) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Inger Löfblom Sjöberg (S), Elisabet Rosengren (S), Anki Hansson (S), Per-Ivar 
Johansson (C), Sofie Ekenberg (C), Britt Kilsäter (M), Per Erlandsson (M), 
Iman Omairat (L), Stefan Sörensson (L), Laila Johansson (KD), Lennart Ung 
(KD) och Håkan Abramsson (SD).  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Persson, utredare 

 

  

Paragrafer §§ 4-27  

Utses att justera Anders Karlsson (S) och Bodil Frigren Ericsson (L) 

Justeringsdatum  2021-02-19 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Marie Sällström  
   
Justerande Digital signatur 

Anders Karlsson 
Digital signatur 
Bodil Frigren Ericsson 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-02-15 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-02-19 

Tillkännages t.o.m.: 2021-03-12 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 4 Val av justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Anders Karlsson (S) och Bodil Frigren Ericsson (L) att justera protokollet. 
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§ 5 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-02-15 

Sida 6(37) 

 

§ 6 Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Andreas Green (M) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 9 december 2020 till och med den 
14 oktober 2022 Andreas Green (M) till ny ersättare efter Julius Svensson (M). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2020-12-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 7 Överföring/avräkning av budgetmedel för pågående investeringar 2020 
2020/1899 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överföra ej förbrukade investeringsmedel i pågående projekt om 49 238 tkr till 2021 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens beslutade § 21 Yttrande över revisionsrapport ”Granskning över 
kommunens pågående investeringar” 2020-02-04 att anta skrivelsen på revisorernas 
frågor. Skrivelsen lämnar svar på frågan om vilka åtgärder som kommunstyrelsen 
kommer att vidta för att få adekvata och uppdaterade uppgifter om pågående 
investeringsprojekt med avseende på bokslutsprocessen och vilka investeringsprojekt 
som är pågående. 
 
Positiva och negativa budgetavvikelser i pågående investeringsprojekt överförs till 
kommande års investeringsbudget.  
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 202 mnkr, vilket är 63 
mnkr lägre än den budgeterade nivån på 265 mnkr och motsvarar en genomförande- 
grad på 76 procent. Detta beror främst på tidsförskjutningar i pågående projekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-28 
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar över 7 mnkr 2020   
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar under 7 mnkr 2020 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar med instämmande av Bodil Frigren Ericsson (L) att medel 
för projekt 1196 inte förs över till 2021.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunfullmäktige besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
 
De moderata, liberala och kristdemokratiska partigrupperna reserverar sig till förmån för 
Magnus Gärdebrings (M) yrkande. 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 8 Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 2021/235 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 476 000 kronor till Karlshamns 
socialdemokratiska arbetarkommun.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 87,  fastställt och 2018-03-19, § 37, reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. I 2 § i de lokala 
reglerna för kommunalt partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av prisbasbeloppet och 
mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet. 
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2021: 
 
Grundstöd:   Mandatbundet stöd: 
100% av basbeloppet 47 600 kronor 50 % av basbeloppet 23 800 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Karlshamns socialdemokratiska arbetarkommun har 2021-01-15 inkommit med skriftlig 
redovisning samt granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan 
(47 600 + 18 x 23 800 = 476 000) ska 476 000 kronor därmed utbetalas till partiet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisning samt granskningsintyg avseende år 2020 från Socialdemokraterna 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
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§ 9 Borgensram 2021 2020/3275 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB:s låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 355 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB:s, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB:s, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 290 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 219 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 547 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 536 431 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
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Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för Stadsvapnet-koncernen och dess 
helägda dotterbolag uppgår till 3 281 410 000 kr om detta förslag beviljas. Totalt 
inklusive Västblekinge Miljö AB samt Netport Science Park AB uppgår totala 
borgensåtagandet till 3 372 410 000 kr om detta förslag beviljas.  
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2021 ingår en ökning med 317 754 tkr 
jämfört med föregående års borgensram samt en neddragning sedan föregående 
version med 42 747 tkr. 
 

 
 
Vad gäller ökningen per bolag samt neddragning i borgensramen 2021 hänvisas till 
tjänsteskrivelsen ”Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapnet” med bilagor.  
 
Sammanfattning av investeringsbudget per bolag för Stadsvapnet-koncernen, som 
ökningen av borgensramen ska finansiera, framgår i tabell; 
 

 
 
Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets ökning per bolag; 
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Ekonomichef Åsa Nygren meddelar kommunfullmäktige inför sammanträdet att det 
föreligger ett skrivfel i kommunstyrelsens beslut. Föreslagen borgensram för 
Karlshamnsbostäder AB ska vara 1 219 500 000 kr och inte 1 219 5000 000 kr. 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige justerar summan enligt ekonomichefens 
uppgift.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-15 
Protokollsutdrag SV § 4/2021 Borgensram för Stadsvapenkoncernen 2021 
Protokollsutdrag SV § 3/2021 Investeringsbudget 2021-2023 för 
Stadsvapenkoncernen 
Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen 
 
Yrkande 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag efter korrigering av 
skrivfelet avseende borgensram för Karlshamnsbostäder AB. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden finner kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag efter 
föreslagen korrigering av skrivfel. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
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Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
Västblekinge Miljö AB 
NetPort Science Park AB 
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§ 10 Taxor för rengöring och brandskyddskontroll 2021 - Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 2021/120 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta taxa för rengöring (sotning) 2021 
 
att anta taxa för brandskyddskontroll 2021 
 
att taxorna gäller från och med lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade 
taxor avseende rengöring och brandskyddskontroll för år 2021, se bilaga. Följande 
ändringar har gjorts: 
 
Taxa för rengöring (sotning) föreslås justeras till 649,45 kr/tim i samtliga 
medlemskommuner. Taxa för brandskyddskontroll föreslås justeras till 739,29 kr/tim för 
Karlshamns kommun.  
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxorna för 2021 ska gälla från 
och med lagakraftvunnet beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-26 
20201230 Protokoll RVB 
Missiv taxa för sotning och brandskyddskontroll 
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll - till författningssamlingen 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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§ 11 Utökning av biosfärområde Blekinge Arkipelag 2020/3292 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att Karlshamns kommun ställer sig positiv till att ansöka om att utöka nuvarande 
biosfärområde Blekinge Arkipelag med Sölvesborgs kommun enligt förslag 
 
att ovanstående gäller under förutsättning att Sölvesborgs kommun finansierar 
kostnaderna härledda till ansökan fullt ut samt tillkommande kostnader för utbyte av 
informationsmaterial hänförda till Sölvesborgs kommuns medlemskap i Blekinge 
Arkipelag. 
 
Sammanfattning 
 
Sölvesborgs kommun ansöker om att delar av kommunen ansluts till biosfärområde 
Blekinge Arkipelag enligt bilagd ansökan. 
 
2020-2021 genomför Blekinge Arkipelag en utvärdering till Unesco av 10 års 
verksamhet. Utvärderingen utgör ett fönster att omformera biosfärområdet och det är ett 
administrativt lägligt tillfälle att ansluta delar av Sölvesborgs kommun till Blekinge 
Arkipelag. 
 
Blekinge Arkipelags styrelse är positiv till Sölvesborgs anslutning och genomförde därför 
den 2 november ett möte med huvudmännen, nuvarande tre biosfärkommuner samt 
Länsstyrelsen i Blekinge för att stämma av hur huvudmännen ställer sig till och vilka 
frågor som reses i samband med Sölvesborgs eventuella anslutning. Alla parter var 
positiva. Sölvesborgs kommun kompletterar Blekinge Arkipelag, dels genom dess kusts 
karaktär som skiljer sig från övriga kommuners, dels genom att vara en betydelsefull 
”port” både land- och sjövägen till Blekinge och Blekinge Arkipelag. 
 
Vid mötet enades huvudmännen och Blekinge Arkipelags styrelse om att kommunerna 
formellt behandlar ansökan om utökning av biosfärområdet, innan biosfärområdets 
styrelse formellt fattar beslut i ärendet samt genomför de förändringar som en ansökan 
om utökning till Unesco kräver. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-09 
Tjänsteskrivelse från Blekinge Arkipelag, Sölvesborgs inträde i BBA 
Sölvesborgs kommuns ansökan om inträde i BBA 
Tjänsteskrivelse från Sölvesborgs kommun, inträde i BBA 
Bemanning och finansiering av Blekinge Arkipelag 
 
Yrkanden 
 
Charlott Lorentzen (MP), Marco Gustavsson (C), Magnus Gärdebring (M) och Bodil 
Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-02-15 

Sida 16(37) 

 

Beslutet skickas till 
 
Blekinge Arkipelag 
Övriga medlemskommuner 
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§ 12 Förlängning av länsstrategi ANDT 2021 2020/3295 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att den nuvarande regionala ANDT-strategin, som ursprungligen gäller mellan 2016-
2020, förlängs till att gälla fram till dess att en ny regional ANDT-strategi är beslutad 
 
att ovanstående beslut förutsätter att Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge samt 
Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Olofströms kommuner fattar likalydande beslut.  
 
Sammanfattning 
 
På regional nivå har Blekinge län sedan 2015 en organisation för länssamverkan inom 
ANDT, kallad "Blekingesamverkan mot droger”. I länssamverkan deltar Region Blekinge, 
Länsstyrelsen Blekinge, Polismyndigheten samt länets fem kommuner (Karlskrona, 
Ronneby, Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun). Det gemensamma 
arbetet har sin grund i en regional strategi som ursprungligen löper mellan 2016–2020.  
 
Under 2021 kommer en ny nationell ANDT-strategi tas fram och för att kunna ha den 
nya nationella strategin som grund i framtagandet av en ny regional strategi, beslöt 
Regionschefsgruppen den 5 juni 2020 att nuvarande strategi ska förlängas till 2021. 
Under 2021 ska en ny regional ANDT-strategi tas fram som kommer gälla från och med 
2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
Länsstyrelsen i Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Samtliga förvaltningar 
Samtliga nämnder 
Samtliga kommunala bolag  
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
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§ 13 Förlängning av folkhälsopolicy för Blekinge län till och med 2021 2020/3383 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att förlänga gällande folkhälsopolicy till att gälla fram tills att ny regional 
utvecklingsstrategi är beslutad 
 
att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Regionen, Länsstyrelsen 
Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge. 
 
Sammanfattning 
 
Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner, 
Länsstyrelsen Blekinge, kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge 
2014 i syfte att skapa grunder för en långsiktig samverkan. Policyn förlängds 2018 att 
gälla ytterligare 2 år till 31 december 2020. Beslut om detta fattades i 
landstingsfullmäktige 2018-11-12 § 279. Regionstyrelsen beslutad 2019-04-24 § 171 om 
att inleda arbetet med ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Överenskommelse har 
gjorts av folkhälsorådet och i styrgruppen för ny RUS att det som idag är gällande enligt 
folkhälsopolicyn ska ingå i ny RUS. I februari beslutade regionala utvecklingsnämnden 
om att förlänga projekttiden för framtagandet av ny RUS då den nya nationella strategin 
beräknas beslutas under första kvartalet år 2021. Den regionala strategin måste beakta 
den nationella strategin. Projekttiden blev förlängd till 2021-06-30.  
 
Barnrättsperspektiv 
 
Beslutet påverkar barn men i detta läge när det gäller en förlängning av rådande policy 
görs ingen barnrättsbedömning då detta ska ingå i kommande beslut om ny RUS där 
motsvarande folkhälsopolicy ska ingå. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
Länsstyrelsen i Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Samtliga förvaltningar 
Samtliga nämnder 
Samtliga helägda kommunala bolag 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
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§ 14 Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2020-11-14 - 2021-02-03 
2020/1025 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Krisledningsnämnden ska anmäla de beslut som fattas av nämnden vid närmast 
följande fullmäktige enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 5 §. Fullmäktige 
beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för detta. 
 
Krisledningsnämnden har redovisat beslut om åtgärder fram till och med 2020-11-13. 
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2020-11-14 – 2021-02-03. 
 
KRISLEDN § 101/2020 Avgifter för 
handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen 2020/2466 

Krisledningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxan för handläggning och 
tillsyn enligt alkohollagen genom att göra 
ett tillägg om att kommunstyrelsen har 
möjlighet att sätta ned eller efterge taxan 
när det finns särskilda skäl. 

 
Beslutsunderlag 
 
Stabssekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13 

 Protokollsutdrag KRISLEDN § 101/2020 Avgifter för handläggning och tillsyn enligt  
alkohollagen 
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§ 15 Redovisning av Karlshamnsförslag 2021 2021/471 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsförslag är ett verktyg för medborgardialog med syfte att främja invånarnas 
inflytande i kommunen samt skapa engagemang och diskussion kring aktuella 
förbättringsförslag. Enligt reglerna för hantering och handläggning av förslagen krävs att 
förslagen uppnår 75 stycken röster under 90 dagars publicering på kommunens 
hemsida för att gå vidare och hanteras av ansvarig nämnd.  
 
Årligen i februari ska de förslag som uppfyllt dessa krav och presenterats för nämnd 
redovisas för kommunfullmäktige. I år redovisas de förslag som inkommit mellan 2020-
01-15 och 2021-02-02.  
 

 
Totalt under perioden har 55 förslag lämnats under perioden. Av dessa bedömdes 49 
uppfylla krav för Karlshamnsförslag. Tio stycken av förslagen är just nu publicerade på 
hemsidan för omröstning. Sex stycken förslag har under perioden avvisats och 
hänvisats till lämplig instans utifrån vad lämnad synpunkt avsett.  
 
Under 2020 har Kommunikationsenheten marknadsfört Karlshamnsförslaget, vilket 
resulterat i ett ökat antal lämnade förslag. En försening i hantering av förslag kan ses, 

Dnr: Förslag: Ansvarig 
nämnd: 

Datum, beslut 
i nämnd: 

Beslut: 

2019/3816 Skärgårdstrafik från 
Vägga 
 

KS 2020-02-04 
 

Att remittera ärendet till 
kommundirektören för vidare 
utredning. 

2020/989 Utveckla 
lekplatserna i 
kommunen 

TFN 2020-04-22 
och  
2020-05-20 

Att ge förvaltningschefen i uppdrag 
att utreda förslaget och 
återrapportera i maj. Att bifalla 
förslaget.  

2021/197 Vägbula på 
Dalgången 

TFN Behandlas 
2021-02-18 

 

2021/230 Lekplats vid 
spontanparken 

TFN Behandlas 
2021-02-18 

 

2021/236 Bättre badstege vid 
Östra pirens 
badplats 

TFN Behandlas 
2021-02-18 

 

2021/306 Badstegar på 
kommunala bryggor 

TFN Behandlas 
2021-02-18 

 

2021/234 Belysning under 
brovalven 

TFN Behandlas 
2021-02-18 

 

2021/326 Ny idrottshall i 
Mörrum 

KS Ej uppsatt på 
ärendelistan 

 

2021/ Konstgräsplan i 
anslutning till 
Mörrumsskolan 

TFN Ej uppsatt på 
ärendelistan 
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vilken har sin grund i tekniska problem med e-tjänstplattformen och felsökning däri. 
Samtliga förslag som försenats är nu under handläggning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2021-02-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
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§ 16 Inkomna motioner februari 2021 2021/448 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande motioner har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i februari. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning: 
 

- Motion om moderniserad insamling och återvinning i Karlshamn – Per 
Erlandsson (M), Magnus Arvidsson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) 
 

- Motion om krav på registerkontroll vid anställning inom vård, omsorg och LSS - 
Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (L) och Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 
 

- Motion om hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion – Lars-Olof 
Larsson (KD) och Lennart Ung (KD) 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 Motion om buffrat dagvatten - Görgen Lennarthsson m fl (SD) 2019/3142 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.    
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 
lämnat in motion om buffrat dagvatten. I motionen föreslås att kommunstyrelsen utreder 
möjligheter enligt motionens intentioner på vad som skulle vara lämpliga storlekar på 
tank och hur systemet skulle kunna fungera samt att Karlshamns kommun inför 
avdragsvillkor för befintliga fastigheter på frivillig basis enligt motionens intentioner. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 308, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förslaget är ur miljö och resurshushållning intressant. Det är inget som hindrar en 
fastighetsägare att spara sitt regnvatten idag. Den vinst som fastighetsägare får är 
mindre kostnad för vatten. Betydligt enklare och billigare än en nedgrävd tank är att 
kapa befintliga stuprör på fastigheten och sätta en regntunna eller leda ut dagvattnet på 
gräsmattan. Karlshamn Energi har i dagsläget förslag på sin hemsida kring hur man 
som fastighetsägare kan ta hand om sitt dagvatten samt minska sin förbrukning av 
vatten. 
Kommunstyrelsen anser inte det rimligt att avsätta utredningsresurser för fastställande 
av lämplig storlek för tank för omhändertagande av regnvatten på enskilda fastigheter. 
Inte heller är det rimligt att införa vardagsvillkor för de som installerar tank på sin 
fastighet då all produktion av vatten är till självkostnad och ett avdragssystem skulle 
därmed öka kostnaden för övriga VA-abonnenter. 
 
Beslutsunderlag  
 
Motion om buffrat vatten dagvatten - Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
om att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunfullmäktige besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
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Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 18 Motion om gratis alkohol på mingelfest - Björn Tenland Nurhadi (SD) 
2019/2536 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 
lämnat in motion om alkoholfri representation. I motionen föreslås att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att se till att det inte erbjuds gratis alkoholdryck under fester finansierade 
av skattemedel. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 306, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
I motionen beskrivs det som att det förekommit så kallad ”fri bar” på kommunens 
mottagning i samband med Östersjöfestivalen samt att kostnaden för detta skulle uppgå 
till sexsiffriga belopp. Det bör understrykas att detta är felaktigt då ingen öppen bar 
förekommit och kostnaderna uppgår till betydligt lägre belopp. 
 
Utöver mottagningen i samband med Östersjöfestivalen serveras vin och öl på 
mottagningen i samband med utdelning av hedersgåva för de som varit anställda i 25 år. 
Det ska understrykas att inte heller detta sker i form av öppen bar. 
 
Kommunen planerade inför 2020 och framåt ett annorlunda upplägg på mottagningen i 
samband med Östersjöfestivalen i formen av ett mingel där gästerna själva bekostar 
både mat och dryck.  
 
I samband med utdelning av hedersgåva för kommunens anställda anser 
kommunstyrelsen att de anställda som bidragit till att kommunens verksamhet i 25 år 
bör kunna erbjudas ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ till maten om de så önskar. 
 
Kommunstyrelsen följer det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för 
representation. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om gratis alkohol på mingelfest - Björn Tenland Nurhadi (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionen 
besvarad.  
 
Elin Petersson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på motionen.  
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under propositionen och finner kommunfullmäktige 
besluta enligt kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.  
 
Reservationer 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
Elin Petersson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för sitt eget 
yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 19 Motion om införande av kommunal delningstjänst - Magnus Gärdebring (M), 
Britt Jämstorp (KD) Bodil Ericsson (L) 2019/3434 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD) Bodil Ericsson (L) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 lämnat in motion om att införa en 
kommunal delningstjänst. I motionen föreslås att Karlshamns kommun inför en 
kommunal delningstjänst. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 309, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förvaltningen har sedan en längre tid en liknande funktion vad avser möbler och viss 
annan utrustning som drivs av arbetsmarknadsenheten. Det har funnits brister i hur 
uppdraget formulerats och kravet på övriga verksamheter att nyttja denna och det har 
inte funnits tydliga rutiner för beställning och hantering. 
 
Med anledning av detta påbörjades ett arbete under 2019 att utveckla verksamheten 
och införa en central hantering av inledningsvis möbler och efter hand annan utrustning 
som är möjlig att ”återbruka”. Det finns också goda exempel inom omsorgen där man 
ser till att använda material som blivit över i olika sammanhang istället för att slänga 
detta. 
 
Behovet av ett centrallager har aktualiserats under pandemin och verksamhetsområde 
service har fått ett uppdrag att samordna detta med en central ”återbruksverksamhet” för 
möbler (inledningsvis). I uppdraget ingår också att skapa en e-tjänst för avrop av 
varorna i lagret. Arbetsmarknadsenheten kommer även fortsättningsvis att bemanna 
lagret och sköta renoveringar/uppfräschningar samt hämtning och leveranser. 
 
Sammanfattningsvis bedöms motionens förslag vara helt uppfyllda under hösten 2020 
och våren 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion delningstjänst 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) Ulf Ohlsson (M) 
och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionen 
besvarad.  
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunfullmäktige besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.  
 
Reservationer 
 
De moderata, liberala och kristdemokratiska partigrupperna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för sitt eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 20 Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen - Björn T Nurhadi (SD), 
Håkan Abrahamsson (SD) och Görgen Lennartsson (SD) 2019/4001 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om översyn av 
tjänstemannaorganisationen. 
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en utredning, 
bestående av extern expertis, för att klargöra om behov föreligger att genom reformation 
och/eller andra konkreta åtgärder nå en för verksamheten kostnadseffektiv, 
kompetensmässig och personellt väl anpassad tjänstemannaorganisation. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21, § 32, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Karlshamns kommun ser löpande över sin organisation och sedan 2019 har också 
antalet anställda minskat efter att ha ökat under en lång följd av år. Minskningen sker 
både inom så kallade tjänstemannayrken och så kallade arbetaryrken. Denna 
uppdelning ser dock SKR som arbetsgivarorganisation som inte särskilt aktuell längre 
och begreppen används därför sällan.  
 
Exempel på det som brukar kategoriseras som tjänstemannayrken är lärare, 
sjuksköterskor, handläggare, arkitekter, ingenjörer, receptionister, biståndsbedömare, 
fysioterapeuter mfl. De grupper på den så kallade tjänstemannasidan som ökat mest 
under senare år är framförallt lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor.  
 
Uppdraget till förvaltningsorganisationen är att löpande effektivisera och se över 
organisationen men att så långt möjligt inte låta detta påverka kärnverksamhetens 
kvalitet. Det ekonomiska kravet har legat på mellan 1,5 och 3 procent årligen sedan 
2016 med (organisationsutökningen 2018 var här ett undantag). 
 
Under 2020 beslutade kommunstyrelsen att personalkostnaderna ska minska med 50 
miljoner. Kommunstyrelsens bedömning är att personalkostnaden ska minska med 
minst 25 miljoner under 2021 och ytterligare 25 miljoner under 2022. 
 
Att istället för att ge uppdrag till förvaltningsorganisationen att löpande se över 
organisationen och istället överlåta det på externa aktörer innebär en betydande 
kostnad och nyttjas normalt när man upplever att organisationen totalt ska förnyas. 
Exempel på detta kan vara analyser inför alternativ drift, förvaltnings- eller bolagsform, 
slå samman hela förvaltningsorganisationen till en, bilda kommunalförbund/gemensam 
nämnd. Denna typ av analyser kostar erfarenhetsmässigt mellan 300 tkr och 1,5 mkr 
beroende på omfattning och insats över tid. 
 
Denna kostnad ska vägas mot det löpande effektiviseringsarbete som sker och de mer 
specifika uppdrag som givits av nämnd eller styrelse som lett till 
organisationsförändringar på framförallt senare år. Erfarenhet från Karlshamn och andra 
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organisationer visar att det ”svar” som externa aktörer tar fram oftast redan finns inom 
organisationen och underlaget därför kan tas fram för relevanta beslut. Det finns dock 
fall där en extern aktör är bra för processen och i Karlshamns fall har det under senare 
år skett inom förvaltningen för arbete och välfärd, Stadsvapnet, kommunstyrelsen och 
omsorgsförvaltningen.  
 
Det är också i detta sammanhang viktigt att lyfta fram de granskningar som initieras av 
den kommunala revisionen där deras sakkunniga gör genomlysningar av organisationen 
som är till nytta för kommunens arbete med organisationsutveckling. Även 
kommunstyrelsens beslut att ge kommunstyrelsens arbetsutskott ett särskilt uppdrag att 
biträda nämnder som har negativ avvikelse mot budget vid deras sammanträden och i 
deras arbete med budgetanpassning bedöms ge effekt på kommunens kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Jan-Åke Berg (S) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 
att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunfullmäktige besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.  
 
Reservationer 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 21 Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige - Sofie Svensson (S) 
2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Sofie Svenssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Sofie Svensson (S) har i mail den 20 januari 2021 meddelat att hon avsäger sig 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Sofie Svensson (S) 2021-01-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 22 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för arbete och välfärd - Bodil Frigren 
Ericsson (L) 2018/3825 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja begärd avsägelse 
 
att till ny ersättare i nämnden för arbete och välfärd efter Mohamed Albuhaisi (L) utse 
Bodil Frigren Ericsson (L) för tiden till och med 2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2020-12-28 begär Mohamed Albuhaisi (L) att få bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i nämnden för arbete och välfärd. 
 
Liberalerna nominerar Bodil Frigren Ericsson (L) till ny ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail 2020-12-28 från Mohamed Albuhaisi (L) 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Bodil Frigren Ericsson 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 23 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden - Mattias Stiernerbielke (L) 
2018/3823 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Anette Höglunds (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i kulturnämnden 
 
att till ny ersättare i kulturnämnden efter Anette Höglund (L) utse Mattias Stiernerbielke 
(L) för tiden till och med 2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2021-02-02 begär Anette Höglund (L) att få bli entledigad från uppdraget som  
ersättare i kulturnämnden. 
 
Liberalernas gruppledare meddelar att Mattias Stiernerbielke (L) nominerats till ny 
ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Anette Höglund 2021-02-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Mattias Stiernerbielke 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-02-15 

Sida 34(37) 

 

§ 24 Fyllnadsval av ersättare i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande - 
Mattias Stiernerbielke 2018/3897 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Anette Höglunds (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i stiftelsen för 
Skottsbergska gårdens bevarande 
 
att till ny ersättare i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande utse Mattias 
Stiernerbielke (L) för tiden till och med 2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2021-02-02 har Anette Höglund (L) meddelat att hon avsäger sig uppdraget som 
ersättare i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande. 
 
Liberalernas gruppledare meddelar att Mattias Stiernerbielkse (L) nominerats till ny 
ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Anette Höglund 2021-02-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande 
Mattias Stiernerbielke 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-02-15 

Sida 35(37) 

 

§ 25 Handlingar för kännedom februari 2021 2021/447 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2020-12-04—2021-02-01. 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2021/253 1/21 2021-01-18 Förstudie Stilleryd 
 
2021/459 2/21 2021-02-02 Granskning Partneringsavtal Mörrumsskolan 
 
2019/1820 3/21 2021-02-04 Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö 33-20  
   gällande överklagan av ordförandebeslut 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-02-15 

Sida 36(37) 

 

§ 26 Entledigande från uppdraget som ledamot och tillika andre vice ordförande i 
nämnden för arbete och välfärd - Claes-Göran Mårlind (M) 2018/3825 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja begärd avsägelse. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2021-02-10 begär Claes-Göran Mårlind (M) att få bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot och andre vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail 2021-02-10 från Claes-Göran Mårlind (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-02-15 

Sida 37(37) 

 

§ 27 Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Lars 
Olsson (SD) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Lars Olssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Olsson (SD) har i mail 15 februari 2021 meddelat att han avsäger sig uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Lars Olsson (SD) 2021-02-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 


