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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-20:50. Ajournering klockan 18:35-18:50 och  
klockan 20:00-20:05. 

Beslutande Marie Sällström Ordförande,  (S) ej § 57 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf, ordf. § 57 (C) ej § 67 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) ej §§ 57, 60-61, 64, 68 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) ej § 57 
Annika Westerlund Ledamot (S) ej § 57 
Leif Håkansson Ledamot (S) ej §§ 57, 61 
Ulla Sandgren Ledamot (S) ej §§ 57, 60, 62, 68, 70 
Jan Bremberg Ledamot (S) ej §§ 57-58 
Monika Nobach Ledamot (S) ej § 61 
Katrin Johansson Ledamot (S) ej §§ 62, 69 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) ej §§ 57, 63, 68 
Susanne Olsson Ledamot (S) ej § 65 
Kenneth Hake Ledamot (S) ej §§ 59, 69 
Linda Winnetoft Ledamot (S) ej §§ 60, 62, 73 
Lena Sandgren Ledamot (S) ej §§ 57, 59 
Anders Karlsson Ledamot (S) ej § 73 
Johnny Persson Ledamot (S) ej § 57 
Christel Friskopp Ledamot (S) ej §§ 57, 70 
Marco Gustavsson Ledamot (C) ej § 57 
Mats Dahlbom Ledamot (C) ej §§ 57, 62 
Ola Persson Ledamot (C) ej §§ 64, 69 
Lena Häggblad Ledamot (C) ej §§ 59, 65 
Claes Jansson Ledamot (MP) ej §§ 57, 59 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) ej §§ 57, 62, 67 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) ej § 57 
Elin Petersson Ledamot (M) ej § 57 
Magnus Sandgren Ledamot (M) ej §§ 57, 63 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) ej §§ 61, 69 
Catarina Flod Ledamot (M) ej §§ 58, 62 
Lars Hasselgren Ledamot (M) ej §§ 58, 60, 62, 73 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) ej §§ 57, 62 
Anna Arlid Ledamot (M) ej § 63 
Rickard Holmberg Ledamot (M) ej § 63 
Ulla Olofsson Ledamot (M) ej §§ 59, 61 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot  t.o.m. § 72 (L) ej §§ 57, 62 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) ej §§ 57, 61, 68, 70 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) ej § 57 
Mona Wettergren Ledamot (SD) ej §§ 59, 63 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) ej §§ 57-58, 60, 62-

64, 73 
Tor Billing Ledamot (SD) ej §§ 57, 62, 73 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) ej § 61 
Thor Ströberg Ledamot (SD) ej §§ 61, 64 
Jonas Lingvärn Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) ej § 57 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Gustafson (S) 
Iman Omairat (L) 
 
Stefan Sörensson (L) 
 
Laila Johansson (KD) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Håkan Abramsson (SD) 
 
Veronika Hertelendy (V) 
 

 Tommy Persson (S), ej § 62 
Vakant (S),  
Emanuel Norén (L), ej §§ 60, 
63, 69 
Bodil Frigren Ericsson (L), 
fr.o.m. § 73, ej § 73 
Britt Jämstorp (KD), ej § 59 
Ulrika Berggren (SD), ej §§ 
57-58, 60, 62-64, 73 
Vakant (SD), t.o.m. § 70, ej 
§§ 57-58, 62 
Lena Johansson (V), ej §§ 
57-58 
 

 

Kerstin Linde (S) §§ 57, 59-63, 65, 68-70 
Göran Svensson (S) §§ 57-62, 68-70 
Inger Löfblom Sjöberg (S) §§ 57, 62 
Elisabet Rosengren (S) § 57 
Anki Hansson (S) § 62 
Per-Ivar Johansson (C) §§ 57, 59, 62, 64-65, 69 
Sofie Ekenberg (C) § 67 
Mats Bondesson (C) § 57 
Per Atmander (MP) §§ 57, 62, 67 
Anna Atmander (MP) § 57 
Britt Kilsäter (M) §§ 57-61, 63-64, 68-69 
Stefan Nilsson (M) §§ 57-58, 60-63 
Andreas Green (M) §§ 57, 61-62 
Stefan Sörensson (L) §§ 57, 60, 62-63, 69 
Lennart Ung (KD) §§ 57, 59, 61, 68, 70 

Närvarande 
ersättare 

  
Kerstin Linde (S), Göran Svensson (S), Inger Löfblom Sjöberg (S), Elisabet 
Rosengren (S) t.o.m. § 71, Anki Hansson (S), Per-Ivar Johansson (C), Sofie 
Ekenberg (C), Mats Bondesson (C), Per Atmander (MP), Anna Atmander 
(MP), Britt Kilsäter (M), Stefan Nilsson (M), Andreas Green (M), Stefan 
Sörensson (L), t.o.m. § 72 och Lennart Ung (KD). 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Lars Beckman, ordförande för de kommunala revisorerna §§ 53-66 
Lars Ericsson, sakkunnigt biträde till revisorerna §§ 53-66 
Bengt Olofsson, kommunal revisor §§ 53-66 
Anna Persson, utredare 

 

 

Paragrafer §§ 53-88  

Utses att justera Kenneth Hake (S) och Jonas Lingvärn (SD) 

Justeringsdatum  2021-05-07 
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Sekreterare Anna Persson  
  

 
 

   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Marie Sällström, ej § 57 Gertrud Ivarsson, § 57 
 
 

  

Justerande Digital signatur  
Kenneth Hake, ej §§ 59, 69  
 
 

Digital signatur  
Jonas Lingvärn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-05-03 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-05-07 

Tillkännages t.o.m.: 2021-05-28 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 53 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Kenneth Hake (S) och Jonas Lingvärn (SD) att justera protokollet. 
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§ 54 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställda dagordningen med följande tillägg: 
 

• Ärende 30: Fyllnadsval av ledamot i Kreativum i Blekinge AB – Andreas Green 
(M) 

• Ärende 36: Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Karlshamnsfastigheter AB – 
Jan-Åke Berg (S) och Tommy Larsson (V). 
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§ 55 Kommunens årsredovisning för 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna årsredovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2020 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets ekonomiska resultat 
uppgår till +4 mnkr för kommunen och +39 mnkr för kommunkoncernen.   
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget 
på plus 6 mnkr, vilket fördelar sig med -50 mnkr för nämnderna och +56 mnkr för 
finansförvaltningen.   
 
Trots coronapandemin har alla nämnder och bolag arbetat aktivt för att nå en bra 
måluppfyllelse. För att göra bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts 
används respektive nämnds och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. 
Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat men en förhållandevis 
god måluppfyllelse för verksamhetsresultat och kvalitet.  
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en 
god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatt utveckling att göra vad 
gäller kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2020 
Bilaga Resultatrapporter nämnder och bolag 2020 
Bilaga Personalekonomisk redovisning 2020 
Bilaga Agenda 2030, 2020 
Bilaga KKiK (kommunens Kvalitet i Korthet) 2020 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden Marie Sällström (S) yrkar på att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) biträder Marie Sällströms yrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
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§ 56 Revisionsberättelse för år 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige.  
 
Revisorerna gör bedömningen att nämnderna i Karlshamns kommun, med undantag för 
kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd, har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig 
med undantag för kommunstyrelsens kontroll av kommunövergripande processer. 
Revisorerna tillstyrker därmed i revisionsberättelsen att ledamöterna i kommunstyrelsen 
och nämnderna beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2020 godkänns. 
 
Revisorernas ordförande Lars Beckman redogör tillsammans med revisorernas 
sakkunniga biträde Lars Ericsson för de granskningar de utfört.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020  
Revisorernas redogörelse för år 2020  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020-12-31  
Granskningsrapporter för de kommunala bolagen med bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 57 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2020 
 
att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i uppsikten över bolag samt för 
brister i den interna kontrollen. 
 
Jäv 
 
Marie Sällström (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Magnus Gärdebring (M), Charlott 
Lorentzen (MP), Per-Ola Mattsson (S), Jan-Åke Berg (S), Elin Petersson (M), Leif 
Håkansson (S), Lena Sandgren (S), Christel Friskopp (S), Mats Dahlbom (C), Annika 
Westerlund (S), Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus Sandgren (M), Ulf Ohlsson (M), 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Lars-Olofs Larsson (KD), Marco Gustavsson (C), Görgen 
Lennarthsson (SD), Ulla Sandgren (S), Jan Bremberg (S), Håkan Abramsson (SD), 
Tommy Larsson (V), Claes Jansson (MP), Veronika Hertelendy (V) och Johnny Persson 
(S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för 
brister i uppsikten över nämnder och bolag samt för den interna kontrollen. 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 32 § ska fullmäktige hämta in förklaring över anmärkning 
som framställs i revisionsberättelsen från de ansvariga. Kommunfullmäktiges presidium 
beslutade 2021-04-16 § 4 att inhämta förklaring från Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har 2021-04-20 inkommit med två förklaringar över revisorernas 
anmärkningar. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige riktar anmärkning mot 
kommunstyrelsen med den motivering som framlagts av revisorerna med undantag för 
anmärkningen om brister i uppsikten över nämnderna då kritiken avser nämnden för 
arbete och välfärd. Kommunfullmäktiges presidium gör bedömningen att 
kommunstyrelsen genom sina beskrivna insatser fullgjort sin plikt om uppsikt över 
nämnden.  
 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets bedömning och motivering av beslutet 
om att rikta anmärkning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll KS 2021-04-20 beslut om lämnad förklaring 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
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Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
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§ 58 Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i byggnadsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Jäv 
 
Jan Bremberg (S), Lars Hasselgren (M), Görgen Lennarthsson (SD), Veronika 
Hertelendy (V), Catarina Flod (M) och Margaretha Lennarthsson (SD) anmäler jäv och 
deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i byggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Revisorerna 
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§ 59 Ansvarsfrihet för kulturnämnden år 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i kulturnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Jäv 
 
Lena Sandgren (S), Mona Wettergren (SD), Lena Häggblad (C), Claes Jansson (MP), 
Ulla Olofsson (M), Laila Johansson (KD) och Kenneth Hake (S) anmäler jäv och deltar 
inte i behandlingen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-05-03 

Sida 14(54) 

 
 
§ 60 Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd år 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020 
 
att rikta anmärkning mot nämnden för arbetet och välfärd för brister i styrning och 
ledning samt för bristande beslutsfattande. 
 
Jäv 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Linda Winnetoft (S), Ulla Sandgren (S), Lars Hasselgren 
(M), Margaretha Lennarthsson (SD), Iman Omairat (L) och Görgen Lennarthsson (SD) 
anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar anmärkning mot nämnden för arbete 
och välfärd för brister i styrning och ledning samt för bristande beslutsfattande. 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 32 § ska fullmäktige hämta in förklaring över anmärkning 
som framställs i revisionsberättelsen från de ansvariga. Kommunfullmäktiges presidium 
beslutade 2021-04-16 § 7 att inhämta förklaring från nämnden för arbete och välfärd. 
 
Nämnden för arbete och välfärd har 2021-04-20 inkommit med en förklaring över 
revisorernas anmärkning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige riktar anmärkning mot 
nämnden för arbete och välfärd med den motivering som framlagts av revisorerna. 
 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets bedömning och motivering av beslutet 
om att rikta anmärkning.  
 
Beslutsunderlag 
 
 Protokoll AV 2021-04-20 beslut   
om lämnad förklaring 
 Revisionsberättelse för år 2020 
 Revisorernas redogörelse för år 2020 
 Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 61 Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i omsorgsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Jäv 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Magnus Arvidsson (M), Monica Nobach (S), Lars-Olof 
Larsson (KD), Ulla Olofsson (M), Tommy Mikkelsen (SD), Leif Håkansson (S) och Thor 
Ströberg (SD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 
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§ 62 Ansvarsfrihet för teknik- och fritidsnämnden år 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att teknik- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i teknik- och 
fritidsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
 
Ulf Gustavsson (S), Katrin Johansson (S), Bodil Frigren Ericsson (L), Linda Winnetoft 
(S), Ulf Ohlsson (M), Catarina Flod (M), Charlott Lorentzen (MP), Mats Dahlbom (C), 
Håkan Abramsson (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Margaretha Lennarthsson (SD), 
Ulla Sandgren (S), Lars Hasselgren (M) och Tor Billing (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Revisorerna 
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§ 63 Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden år 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i utbildningsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
 
Jan-Åke Berg (S), Rickard Holmberg (M), Iman Omairat (L), Anna Arlid (M), Margaretha 
Lennarthsson (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Magnus Sandgren (M) och Mona 
Wettergren (SD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Revisorerna 
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§ 64 Ansvarsfrihet för valnämnden år 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i valnämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2020.  
 
Jäv 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Thor Ströberg (SD), Margaretha Lennarthsson (SD), 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ola Persson (C) anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i valnämnden beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Revisorerna 
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§ 65 Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i överförmyndarnämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Jäv 
 
Susanne Olsson (S) och Lena Häggblad (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen 
av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Revisorerna 
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§ 66 Instruktion till ombud vid bolagsstämmor i helägda kommunala bolag 

2021/359 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att meddela utsett stämmoombud att angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB, 
Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Elförsäljning AB, Karlshamn Energi Vatten AB, 
Karlshamns Hamn AB, Karlshamns Kombiterminal AB, Karlshamnsbostäder AB, 
Karlshamnsfastigheter AB och Kreativum i Blekinge AB. För av kommunfullmäktige 
utsett ombud föreslås följande instruktion gälla. 
 

− Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

 
− Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2020. 

 
− Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 

arvodesreglerna. 
 

− I förekommande fall ska ombudet yrka på att av kommunfullmäktige beslutad 
bolagsordning ska fastställas.  

 
Kommunfullmäktige beslutade om ny bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 
2021-03-22, § 37.  
 
Beslutsunderlag 
 
Granskningsrapport Karlshamnsbostäder AB 
Granskningsrapport Karlshamnsfastigheter 
Granskningsrapport Karlshamns Hamn AB 
Granskningsrapport Karlshamns Kombiterminal AB 
Granskningsrapport Kreativum i Blekinge AB 
Granskningsrapport för år 2020 
Granskningsrapport för år 2020 - Stadsvapnet 
SV Piren 1 210312 
Granskningsrapport Karlshamn Energi 2020 
SV Piren 2 210312 maskat 
Granskningsrapport - Karlshamn Energi AB 
PM KEAB Lekmannarevision Faktagranskad 
Granskningsrapport Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2020 
Granskningsrapport - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Granskningsrapport Karlshamns Energi Vatten AB 2020 
Granskningsrapport - Karlshamn Energi Vatten AB 
PM KEAB Lekmannarevision Faktagranskad 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2020 
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport för 
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Karlshamnsbostäder AB 2020 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2020 
Årsredovisning för Kreativum i Blekinge AB 2020 
Revisionsberättelse för Kreativum i Blekinge AB 2020 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi AB 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2020 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Vatten AB 2020 
Årsredovisning för Karlshamns Hamn AB 2020 
Revisionsberättelse för Karlshamns Hamn AB 
Årsredovisning för Karlshamn Kombiterminal AB 
Revisionsberättelse för Karlshamn Kombiterminal AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Stämmoombud med ersättare 
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§ 67 Ansvarsfrihet för direktionen Miljöförbundet Blekinge Väst år 2020 2021/787 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för Miljöförbundet 
Blekinge Väst läggs till handlingarna 
 
att bevilja direktionen i Miljöförbundet Blekinge Väst och de enskilda förtroendevalda i 
direktionen ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
 
Gertrud Ivarsson (C) och Charlott Lorentzen (MP) anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 för Miljöförbundet Blekinge Väst har 
inkommit till kommunfullmäktige 2020-04-13. 
 
Granskningen har genomförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed för 
kommunal verksamhet och förbundsordningen. Revisorerna bedömer sammantaget att 
direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse för år 2020 för Miljöförbundet Blekinge Väst 
Granskning av årsredovisningen 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst  
Revisorerna Miljöförbundet Blekinge Väst  
Övriga förbundsmedlemmar 
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§ 68 Ansvarsfrihet för direktionen vid Kommunsamverkan Cura Individutveckling 

år 2020 2021/787 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling läggs till handlingarna  
 
att bevilja Kommunsamverkan Cura Individutvecklings direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Jäv 
 
Jan-Åke Berg (S), Lars-Olof Larsson (KD), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) och Ulla 
Sandgren (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020-03-24 för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling har inkommit till kommunfullmäktige 2020 .  
 
Revisorerna har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat 
Kommunsamverkan Cura Individutvecklings verksamhet 2020 och årsredovisningen per 
2020-12-31. Granskningen har syftat till att bedöma om de finansiella målen uppnåtts 
och om verksamheten bedrivits inom de mål som direktionen ställt upp.  
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
de enskilda ledamöterna i densamma. Revisorerna tillstyrker att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 2020  
Revisionsberättelse  
Beslut om godkännande av årsredovisning för Cura Individutveckling år 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Övriga förbundsmedlemmar 
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§ 69 Ansvarsfrihet för direktionen vid Räddningstjänsten Västra Blekinge år 2020 

2021/787 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
läggs till handlingarna 
 
att bevilja Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
 
Kenneth Hake (S), Magnus Arvidsson (M), Katrin Johansson (S), Iman Omairat (L) och 
Ola Persson (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för Räddningstjänsten 
Västra Blekinge avseende år 2020 har inkommit till kommunfullmäktige 2020-03-12. 
 
Revisorerna granskar verksamheten, intern kontroll och räkenskaper samt prövar om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglemente. Utifrån 
granskningen tillstyrker revisorerna att förbundets årsredovisning godkänns och att 
kommunfullmäktige beviljar förbundets direktion samt de enskilda ledamöterna i 
densamma ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Räddningstjänsten Västra Blekinge år 2020 
Granskningsrapport år 2020 
Revisionsberättelse år 2020  
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion  
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Övriga förbundsmedlemmar 
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§ 70 Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet (FINSAM) i Blekinge län 

år 2020 2021/787 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för 
Samordningsförbundet i Blekinge län läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet i Blekinge län och de enskilda 
förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
 
Christel Friskopp (S), Lars-Olof Larsson (KD) och Ulla Sandgren (S) anmäler jäv och 
deltar inte i behandlingen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 för Samordningsförbundet i Blekinge 
har inkommit till kommunfullmäktige 2020-04-23.  
 
Revisorerna har i enlighet med lagen om finansiell samordning, kommunallagen och god 
revisionssed för kommunal verksamhet granskat om verksamheten i 
Samordningsförbundet i Blekinge skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synvinkel tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig.  
 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Blekinge år 2020 
Revisionsberättelse år 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge län  
Samordningsförbundet medlemskommuner  
Region Blekinge  
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen 
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§ 71 Förändrad nämndorganisation gällande nämnden för arbete och välfärd och 

omsorgsnämnden 2021/782 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde övergår till omsorgsnämnden 
 
att nämnden för arbete och välfärd upphör 
 
att återkalla uppdragen för ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd  
 
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden 
 
att anta föreslagna ändringar i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 
 
att omsorgsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare 
 
att utse Bengt Källström (S) och Bodil Frigren Ericsson (L) till nya ledamöter i 
omsorgsnämnden 
 
att utse Ted Olander (MP) och Dan Munther (KD) till nya ersättare i omsorgsnämnden 
 
att ovanstående gäller från och med 2021-06-01. 
 
Sammanfattning 
 
Ett antal ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd har lämnat in 
meddelande om avsägelse av sina förtroendeuppdrag i den aktuella nämnden. 
 
Ett uppdrag har getts till kommunjurist och nämndkontorschef att skriva fram ett förslag 
till sammanslagning av nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden. Ett 
förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden har tagits fram där förslaget är att 
omsorgsnämnden behåller sina ansvarsområden enligt nuvarande reglemente och att 
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområden flyttas över till omsorgsnämnden. 
 
Nämnden för arbete och välfärd har för närvarande ett utskott bestående av sju 
ledamöter som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda personer. Det föreslagna 
reglementet för omsorgsnämnden innehåller ett stycke som reglerar att det ska finnas 
ett sådant utskott inom omsorgsnämnden. 
 
Förslaget innebär att omsorgsnämnden kommer att biträdas av omsorgsförvaltningen 
och förvaltningen för arbete och välfärd. 
 
Med anledning av ovan nämnda förslag föreslår arvodeskommittén 2021-03-08 följande 
ändringar på sidan 13 i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda: 
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Årsarvode 
 
Nämnder och styrelse 
 
Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, 
beredning eller utskott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt 
följande: 
 
Organ  Ordf Vice ordf. Övr. ledamöter     Ant. ledamöter 
 
Utskott inom  
omsorgsnämnden***) 1,33 0,45 *)        7 
 
Nämnden för arbete och 
välfärd inkluderat deras  
utskott  2,66 0,95 *)        7 
 
*) Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1. 
***) Jourersättning utgår med samma belopp som sammanträdesarvode. 
      Sammanträdesarvode och jourersättning kan utgå samma dag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22, § 30, att återremittera ärendet för 
framtagande av konsekvensbeskrivning.  
 
För att få ett utökat beslutsunderlag inför hanteringen av ärendet om en 
sammanslagning av AV-nämnden och omsorgsnämnden har en riskbedömning 
genomförts inom ramen för kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Arbetssättet har varit detsamma som används inför förändring i 
förvaltningsorganisationen då man i enlighet med arbetsmiljölagen ska göra en 
riskbedömning. Syftet är både att belysa de positiva effekterna av förändringen och att 
göra en bedömning av de risker som förändringen innebär. Att riskbedöma kan ses som 
en kvalitetssäkring innan beslut fattas. Det skapar också ett underlag och en struktur för 
kommande uppföljning. 
 
Utifrån bland annat ovan nämnda riskbedömning har förvaltningsorganisationen tagit 
fram en tidplan för utbildning av övertagande av nämnd samt tidpunkt för 
ansvarsövergång. En kortare analys av namnfrågan och dess koppling till gällande 
lagstiftning är också genomförd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 
Nuvarande reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
Protokollsutdrag ON § 27 2021 Yttrande med anledning av förändrad 
nämndorganisation gällande nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Yttrande med anledning av förändrad nämndorganisation gällande nämnden för 
arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag KF § 30/2021 Förändrad nämndorganisation gällande nämnden 
för arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
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Minnesanteckningar från politisk riskbedömning av avveckling av nämnden för 
arbete och välfärd 2021-04-06 
Tidplan avveckling av nämnden för arbete och välfärd 2021-04-06 
Muntliga nomineringar av ledamöter och ersättare från gruppledare 
Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 6/2021  
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Leif Håkansson (S) och Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Därutöver yrkar Per-Ola Mattsson (S) på att omsorgsnämnden ska bestå av 13 
ledamöter och 13 ersättare, samt att de nya mandaten ska fördelas i enlighet med 
valberednings förslag § 6/2021. Per-Ola Mattsson föreslår att Bengt Källström (S) utses 
till ledamot och Ted Olander (MP) utses till ersättare. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus 
Sandgren (M), Magnus Arvidsson (M) och Lars-Olof Larsson (KD) yrkar i första hand 
avslag på kommunstyrelsens förslag och i andra hand bifall till Per-Ola Mattssons 
yrkande om att omsorgsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare som 
fördelas enligt valberedningens förslag. Magnus Gärdebring (M) föreslår att Bodil 
Frigren Ericsson (L) utses till ledamot och Dan Munther (KD) utses till ersättare. 
 
Tommy Larsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta att bifalla detsamma.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) begär omröstning. Följande 
propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.  
Den som avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 33 stycken röster på JA och 17 stycken röster på NEJ. 
 
Marie Sällström (S) JA 
Gertrud Ivarsson (C) JA 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) NEJ 
Per-Ola Mattsson (S) JA 
Annika Westerlund (S) JA 
Leif Håkansson (S) JA 
Ulla Sandgren (S) JA 
Jan Bremberg (S) JA 
Monica Nobach (S) JA 
Katrin Johansson (S) JA 
Jan-Åke Berg (S) JA 
Susanne Olsson (S) JA 
Kenneth Hake (S) JA 
Linda Winnetoft (S) JA 
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Ulf Gustavsson (S) JA 
Lena Sandgren (S) JA 
Anders Karlsson (S) JA 
Kerstin Gustafson (S) JA 
Johnny Persson (S) JA 
Christel Friskopp (S) JA 
Marco Gustavsson (C) JA 
Mats Dahlbom (C) JA 
Ola Persson (C) JA 
Lena Häggblad (C) JA 
Claes Jansson (MP) JA 
Charlott Lorentzen (MP) JA 
Magnus Gärdebring (M) NEJ 
Elin Petersson (M) NEJ 
Magnus Sandgren (M) NEJ 
Magnus Arvidsson (M) NEJ 
Catarina Flod (M) NEJ 
Lars Hasselgren (M) NEJ 
Ulf Ohlsson (M) NEJ 
Anna Arlid (M) NEJ 
Rickard Holmberg (M) NEJ 
Ulla Olofsson (M) NEJ 
Iman Omairat (L) NEJ 
Bodil Frigren Ericsson (L) NEJ 
Laila Johansson (KD) NEJ 
Lars-Olof Larsson (KD) NEJ 
Björn Tenland Nurhadi (SD) JA 
Mona Wettergren (SD) JA 
Görgen Lennarthsson (SD) JA 
Tor Billing (SD) JA 
Margaretha Lennarthsson (SD) JA 
Tommy Mikkelsen (SD) JA 
Thor Ströberg (SD) JA 
Jonas Lingvärn (SD) JA 
Tommy Larsson (V) NEJ 
Veronika Hertelendy (V) NEJ 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.  
 
Därefter ställer ordföranden Per-Ola Mattssons med fleras yrkande om att 
omsorgsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare samt att dessa ska utses 
i enlighet med valberedningens förslag § 6/2021 under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med yrkandet.  
 
Bengt Källström (S) och Bodil Frigren Ericsson (L) har föreslagits som nya ledamöter 
och Ted Olander (MP) och Dan Munther (KD) har föreslagits som nya ersättare i 
omsorgsnämnden. Ordföranden finner kommunfullmäktige besluta att utse ledamöter 
och ersättare i enlighet med förslagen. 
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Reservationer 
 
De moderata, kristdemokratiska och liberala partigrupperna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för sitt avslagsyrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Samtliga förtroendevalda i nämnden för arbete och välfärd 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Utredare Anna Persson 
Författningssamlingen 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-05-03 

Sida 31(54) 

 
 
§ 72 Försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 2019/2550 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna köpeavtal där Peter Svensson förvärvar fastigheterna Tärnö 1:34, 1:65 
och 1:66 för en köpeskilling om totalt 2 500 000 kr med tillägget att köparen inte utan 
kommunens godkännande har rätt att upplåta rättigheter i fastigheterna 
 
att samtliga berörda fastigheter ska förvärvas av köparen under 2021 eller senast sex 
(6) månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 17 (dnr 2019/2550) att lägga ut kommunens 
markinnehav på Tärnö till försäljning i sin helhet. 
 
Kriterierna för utvärderingen framgick av försäljningsprospektet. De inkomna förslagen 
har utvärderats med avseende på hur förslaget utvecklar Tärnö som besöksmål, 
utvecklar Tärnö för besöksnäringen, skapar förutsättningar för verksamheter på Tärnö, i 
huvudsak bibehåller en öppen och allmän tillgänglighet för det rörliga friluftslivet, beaktar 
gestaltning och hållbarhetsaspekter, samt förslag på köpeskilling. Ett viktigt önskemål 
från kommunens sida var även att köparen skulle överta kommunens skötsel på Tärnö. 
För att detta skall kunna göras på ett långsiktigt hållbart sätt är det en förutsättning att 
fastigheterna säljs i sin helhet.  
 
Fyra anbud har inkommit. Peter Svensson/Tärnö Kroken AB:s förslag bedöms bäst 
uppfylla kriterierna i enlighet med anbudsunderlaget. Peter Svensson /Tärnö Kroken AB 
är även beredd att ta över kommunens skötsel på Tärnö. 
 
Förvärvet villkoras av att tillstånd erhålles för de åtgärder som planeras. Förvärv av 
samtliga berörda fastigheter ska ske under 2021. För att reglera frågor kring eventuellt 
förtida tillträde och övriga tillträdesfrågor samt övertagande av skötsel tecknas lämpligen 
separata avtal. 
Rätten för skärgårdsbåten att lägga till säkerställs genom att ett nyttjanderättsavtal 
tecknas motsvarande det som tecknats avseende brygga för skärgårdsbåten på Tjärö. 
 
Fastigheterna på Tärnö värderades år 2019 till ett sammanlagt värde om 600 000 kr. 
 
Det sammanlagda bokförda värdet på kommunens mark och anläggningar på Tärnö är 
3 771 258 kr (UB 2021). 
 
Ärendet har nu kompletterats med ett förtydligat förslag till köpekontrakt samt 
kompletterande uppgifter från inblandade intressenter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KSAU § 106/2021 Försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, 
Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 
Utkast köpekontrakt Tärnö 1.34, 1.65 och 1.66, 2021-04-06 
Karta över kommunens markinnehav på Tärnö (bilaga till försäljningsprospekt) 
Anbud Tärnö 
Anbud Tärnö 
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Förslag avseende förvärv av mark och byggnader på Tärnö 
Anbud Tärnö 
Anteckningar förda vid Teams 
Försäljningsprospekt 
Avtal med länsstyrelsen 
TarnobolagenPresentation29mars m underskrift 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg i andra att-
satsen om att fastigheterna ska förvärvas av köparen under 2021 eller senast sex 
månader efter att beslutet vunnit laga kraft.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus Gärdebring (M), Ulf Ohlsson (M) och Lars-Olof 
Larsson (KD) yrkar i första hand avslag på kommunstyrelsens förslag.  
 
I andra hand yrkar de på att ett nytt anbudsförfarande ska genomföras samt att en 
professionell bedömning ska göras av fastigheternas marknadsvärde med de 
förutsättningar som anges i nuvarande prospekt med undantag att hela markinnehavet 
ingår. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med detsamma.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) begär omröstning. Följande 
propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.  
Den som avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 32 stycken röster på JA, 15 stycken röster på NEJ och 3 
stycken som avstår. 
 
Marie Sällström (S) JA 
Gertrud Ivarsson (C) JA 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) NEJ 
Per-Ola Mattsson (S) JA 
Annika Westerlund (S) JA 
Leif Håkansson (S) JA 
Ulla Sandgren (S) JA 
Jan Bremberg (S) JA 
Monica Nobach (S) JA 
Katrin Johansson (S) JA 
Jan-Åke Berg (S) JA 
Susanne Olsson (S) JA 
Kenneth Hake (S) JA 
Linda Winnetoft (S) JA 
Ulf Gustavsson (S) JA 
Lena Sandgren (S) JA 
Anders Karlsson (S) JA 
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Kerstin Gustafson (S) JA 
Johnny Persson (S) JA 
Christel Friskopp (S) JA 
Marco Gustavsson (C) JA 
Mats Dahlbom (C) JA 
Ola Persson (C) JA 
Lena Häggblad (C) JA 
Claes Jansson (MP) JA 
Charlott Lorentzen (MP) JA 
Magnus Gärdebring (M) NEJ 
Elin Petersson (M) NEJ 
Magnus Sandgren (M) NEJ 
Magnus Arvidsson (M) NEJ 
Catarina Flod (M) NEJ 
Lars Hasselgren (M) NEJ 
Ulf Ohlsson (M) NEJ 
Anna Arlid (M) NEJ 
Rickard Holmberg (M) NEJ 
Ulla Olofsson (M) NEJ 
Iman Omairat (L) NEJ 
Bodil Frigren Ericsson (L) NEJ 
Laila Johansson (KD) NEJ 
Lars-Olof Larsson (KD) NEJ 
Björn Tenland Nurhadi (SD) JA 
Mona Wettergren (SD) JA 
Görgen Lennarthsson (SD) AVSTÅR 
Tor Billing (SD) JA 
Margaretha Lennarthsson (SD) JA 
Tommy Mikkelsen (SD) AVSTÅR 
Thor Ströberg (SD) AVSTÅR 
Jonas Lingvärn (SD) JA 
Tommy Larsson (V) JA 
Veronika Hertelendy (V) JA 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därmed 
har även Bodil Frigren Ericssons med fleras yrkande om nytt anbudsförfarande fallit.  
 
Därefter ställer ordföranden Per-Ola Mattssons yrkande om tillägg i andra att-satsen 
under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med yrkandet. 
 
Reservationer 
 
De moderata, kristdemokratiska och liberala partigrupperna reserverar sig till förmån för 
Bodil Frigren Ericssons med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Köpare Peter Svensson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Turistchef Lena Axelsson 
Markförvaltare Linnea Persson 
Näringslivschef Nina Andersson 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 73 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns Hamn AB gällande RoRo-

investering 2020/3275 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja utökad borgensram med 40 mnkr för pågående RoRo-projekt i Karlshamns 
Hamn AB 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 587 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB att utreda 
vilka investeringar som kan förskjutas längre fram i planperioden när lånetaket medger 
investeringen 
 
att i väntan på ovanstående tillfälligt pausa samtliga icke påbörjade investeringar > 7 
mnkr, med undantag för investeringar som påverkar miljö och säkerhet i en verksamhet.  
 
Jäv 
 
Stefan Sörensson (L), Görgen Lennarthsson (SD), Anders Karlsson (S), Tor Billing (SD), 
Lars Hasselgren (M), Linda Winnetoft (S) och Margaretha Lennarthsson (SD) anmäler 
jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Hamn AB äskar om en utökad borgensram med 40 mnkr för RoRo-
projektet, då det uppstått oförutsedda avvikelser i projektet. Karlshamns Hamn AB 
beräknar en total kostnadsökning för investeringen med 60 mnkr och kan hantera 
merkostnader på 20 mnkr inom investeringsbudgeten för projektet.  
 
De problem som uppstått har uppstått trots geotekniska undersökningar, granskning av 
ritningar vid tidigare konstruktion av kaj m.m. Tre huvudproblem som avser dåliga 
bottenförhållanden, förstärkning av befintlig kaj samt mer bergschakt på grund av ytligt 
berg. Utöver detta tillkommer kostnader för forcering.  
 
Problemen innebär förseningar som i förlängningen kan innebära skadeståndsansvar i 
förhållande till de avtal som är tecknade med kund. Utöver detta finns också 
begräsningar i att undervattensarbete endast får ske till och med den 30/4-2021.     
 
Följande kan konstateras: 
 

• Karlshamns Hamn AB har inkommit med en reviderad investeringsbudget för 
2021 med hänsyn till tidigare beslutad neddragning med 10 %.  

 
• Karlshamns Hamn AB har möjlighet att göra ytterligare förskjutningar i 

investeringsbudgeten med motsvarande 3,0 mnkr från år 2021 till år 2022. Det 
finns ett säkerhets- och miljöperspektiv att beakta och därför kan den inte skjutas 
ännu längre fram i tiden.  
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• Investeringen i RoRo-projektet har en återbetalningstid på 15-16 år enligt 
inkommen kassaflödesberäkning. 
 

• Investeringen i RoRo-projektet lämnar ett positivt täckningsbidrag from år 2024.  
 

• Karlshamns Hamn AB påverkas av konjunktursvängningar och med gynnsamma 
förutsättningar finns det möjlighet för bolaget att öka sin självfinansieringsgrad, 
vilket skulle påverka behovet av att låna till framtida planerade investeringar.  

 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 37 2021-04-06 Äskande om utökad borgensram för 
Karlshamns Hamn AB gällande RoRo-investering(1) 
Äskande utökad borgensram Karlshamns hamn AB gällande RoRo-investering 
Äskande utökad borgensram RoRo-projektet 
Styrelseprotokoll nr 1 KHAB 2021-02-25 
Uppdat investeringskalkyl mars 2021 
Investeringsuppföljning per 2021-03-31 
Pay-Back 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 74 Investeringsbudget 2021-2023 koncernen 2021/977 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa Stadvapenkoncernens investeringsbudget 2021-2022 till 1 138,8 mnkr och 
preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023 till 426,0 mnkr 
 
att ompröva investeringsbudgeten för 2023 när ny lånegaranti är fastställd och utrymmet 
att låna har utökats för kommunkoncernen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa investeringsbudget för 2021-2023 utifrån ett 
reviderat förslag. Förslaget innebär att Karlshamn Energi AB och Karlshamnsbostäder 
AB skjuter investeringar på framtiden enligt bolagens inlämnade förslag på neddragning 
av investeringsbudget. Kreativum AB, Karlshamns Hamn AB och Karlshamnsfastigheter 
AB föreslås göra en generell neddragning på 10 % av investeringsbudgeten (särskilda 
hänsyn finns antagna). 
 
Kommunkoncernens investeringar för perioden 2021-2022 inryms enligt detta förslag i 
det fastställda låneutrymmet från Kommuninvest. Investeringsbudgeten för 2023 saknar 
lånegaranti eftersom Kommuninvest tidigare har lämnat en lånegaranti som omfattar 
investeringar t.o.m. 2022. En ny bedömning med garanti ska begäras inom kort för att 
säkra ett nytt låneutrymme till framtida investeringar. Investeringar som beräknas pågå 
eller ska påbörjas under 2023 bör därför starta först när lånegarantin är fastställd och 
borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23 
Protokollsutdrag SV § 3/2021 Investeringsbudget 2021-2023 för 
Stadsvapenkoncernen 
Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen 
1.1 KEAB Skrivelse till Stadsvapnet avs prioritering i inv.budget 2021 
1.2 KEAB Underlag utbyggnad Prinsgatan 45 201210 
1.3 KEAB investeringsbudget innan neddragning 
1.4 KEAB investeringsbudget inkl 10% neddragning 
1.5 KEAB Riskbedömning 
2.1 KABO investeringsbudget inkl 10% neddragning 
2.2 KABO Riskbedömning 
3.1 KHamn Investeringsbudget innan neddragningar 
3.2 KHamn potential för minskade investeringar 
3.3 KHamn Riskbedömning 
4.1 KAFAB Investeringsbudget innan neddragningar 
4.2 KAFAB Riskbedömning 
5.1 Kreativum Investeringsbudget utan neddragningar 
5.2 Kreativum Riskbedömning 
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Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare yrkar Magnus Gärdebring på att införa ett tillfälligt generellt investeringsstopp för 
ej påbörjade investeringar som sträcker sig över 2021, 2022 och 2023 exklusive 
investeringar som ger bevisade driftsbesparingar. Alla investeringar eller utökat 
investeringsbehov i pågående projekt som bedöms absolut nödvändiga ska bedömas 
och prioriteras av Stadsvapnet och därefter godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Magnus 
Gärdebrings yrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. Därmed har även Magnus Gärdebrings (M) 
yrkande om generellt investeringsstopp fallit. 
 
Reservationer 
 
De moderata, kristdemokratiska och liberala partigrupperna reserverar sig till förmån för 
Magnus Gärdebrings yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 75 Vinst vid avyttring av fastigheter i Karlshamnsbostäder AB 2021/492 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att 50 % av den vinst som uppstått vid avyttring av nedan angivna fastigheter i 
Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.   
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutade 2021-02-12, § 11, att förslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att 50 % av den vinst som uppstått vid avyttring av 
nedan angivna fastigheter i Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.  
 
Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag § 4 ska kommunfullmäktige 
besluta om värdeöverföring som uppkommit vid avyttring av fastigheter. 
Värdeöverföringen får inte överstiga hälften av nettoöverskottet, dvs. skillnaden mellan 
en fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för 
försäljningskostnader.   
 
Karlshamnsbostäder AB avyttrade under räkenskapsåret 2020 fastigheterna Asarum 
1:30 och Asarum 30:4. Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår att vinsten delas lika 
mellan moderbolag och dotterbolag för att kunna balansera negativa resultat i 
koncernen samt att moderbolaget behöver förstärka sin likviditet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
Protokollsutdrag SV § 11/2021 Vinst vid avyttring av fastigheter i 
Karlshamnsbostäder AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
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§ 76 Nedsättning av fast tillsynsavgift 2021 inom Miljöförbundet Blekinge Västs 

område pga Covid-19/Corona 2020/2726 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att sätta ner årsavgiften inom följande verksamheter till noll kronor för 2021: 
 
årlig avgift livsmedel 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan 
utgörs av servering, inkl. 

- mobila livsmedelsanläggningar 
 
årlig avgift hälsoskydd 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping. 
- skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och 

fotvård 
- bassängbad 

 
årlig avgift miljötillsyn 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tandläkare 
- pälsdjursuppfödning 

 
att nedsättning av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag, 
trossamfund, eller förbund 
 
att medel anslås till Miljöförbundet Blekinge Väst med 960 398 kr extra för 2021 
 
att finansiering hanteras inom kommunens resultat. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 146, att på grund av coronapandemin 
sätta ner årsavgiften inom Miljöförbundet Blekinge Västs verksamheter livsmedel, 
hälsoskydd och miljötillsyn till 0 kronor för år 2020. Eftersom pandemin fortfarande 
påverkar dessa branscher stort föreslås att samma beslut fattas även för år 2021.  
 
Ramen för de beslut som en kommun får fatta utgår ifrån grundlag och kommunallag. 
En av de grundläggande principerna är att alla ska behandlas lika och att de skillnader 
som görs ska vara sakliga och objektiva. 
När det gäller att reglera avgifterna behöver särskild hänsyn tas till kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen då den grundas på EU-rätt (EU:s kontrollförordning) och har 
särskilda krav på finansieringen av kontrollverksamheten. 
 
Kommunfullmäktige kan besluta om att ändra taxan för vissa verksamheter. Retroaktiva 
beslut som är gynnande kan genomföras. Vid ett nytt taxebeslut behöver finansiering 
beaktas i beslutet. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Sammanställning avgifter Miljöförbundet Blekinge Väst 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 77 Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 2021/235 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Kristdemokraterna i 
Karlshamn 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Vänsterpartiet 
Karlshamn 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 261 800  kronor till 
Sverigedemokraterna Karlshamn 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Miljöpartiet i 
Karlshamn 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 309 400 kronor till Moderaterna 
Karlshamn 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 166 600 kronor till Centerpartiet i 
Karlshamn 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Liberalerna 
Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 87, fastställt och 2018-03-19, § 37, reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. I 2 § i de lokala 
reglerna för kommunalt partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av prisbasbeloppet och 
mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet. 
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 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. 
 
Kristdemokraterna i Karlshamn har 2021-02-01 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 
23 800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Vänsterpartiet Karlshamn har 2021-02-16 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
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Sverigedemokraterna Karlshamn har 2021-03-25 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 9 
x 23 800 = 261 800) ska 261 800 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Miljöpartiet i Karlshamn har 2021-03-25 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Moderaterna Karlshamn har 2021-03-30 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 11 x 
23 800 = 309 400) ska 309 400 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Centerpartiet i Karlshamn har 2021-03-31 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 5 x 23 
800 = 166 600) ska 166 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Liberalerna Karlshamn har 2021-04-12 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisning av partistödets användning 2020 Kristdemokraterna i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2020 Vänsterpartiet Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Sverigedemokraterna Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Miljöpartiet i Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Moderaterna Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Centerpartiet i Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Liberalerna Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
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§ 78 Bidrag Studieförbunden 2021 2021/353 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa kulturnämndens beslut att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till 
grund för fördelning av kommunalt verksamhetsbidrag år 2021 till Studieförbunden utan 
istället återanvända 2019 års statistik. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 56, att fastställa normer för bidrag till 
studieförbunden i Karlshamns kommun. I beslutet anges syftet med bidrag till 
studieförbunden, vilka formella krav som gäller för att erhålla bidrag samt bidragsformer 
(grundbidrag och verksamhetsbidrag). 
 
Studieförbunden har påverkats av den pågående coronapandemin och har därmed haft 
begränsade förutsättningar att bedriva verksamhet under 2020. Folkbildningsrådet har 
tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för 
fördelning av statsbidrag till studieförbund under kommande år. 
 
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker normalt genom fysiska möten mellan 
människor. Under den pågående pandemin kan fysiska träffar endast genomföras efter 
en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och 
myndigheters råd och anvisningar. Digitala träffar kan vara svårt att genomföra för 
studieförbunden. 
 
Studieförbunden som så många andra sektorer ser ett betydande tapp i inkomster av 
deltagaravgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i 
övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med studieförbund kring 
verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem. 
 
För studieförbunden är detta beslut av avgörande betydelse. Framför allt vill 
studieförbunden vara en stark aktör när både individer och samhället ska återhämta sig 
efter pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 2021/7 Bidrag Studieförbunden 2021 
Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
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§ 79 Inkomna motioner april 2021 2021/448 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande motioner har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i april. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
  

Motion om upphandling av fastighetsmäklare – Magnus Gärdebring (M), Elin 
Petersson (M) och Magnus Sandgren (M) 
 
Motion om trygghetsskapande åtgärder genom att ta hjälp av A-traktorer – 
Tommy Mikkelsen (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Motion om att Karlshamns kommun ska följa Livsmedelsverkets 
rekommendation om att +75 ska inta D-vitamin – Björn Tenland Nurhadi 
(SD) och Tor Billing (SD) 
 

Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 80 Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden - Linda Risholm (M) 2018/3824 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Mikaela Wallin (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden 
 
att till ny ersättare i omsorgsnämnden utse Linda Risholm (M). 
 
Sammanfattning 
 
Mikaela Wallin (M) har i mail 2021-04-13 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Magnus Gärdebring (M) har i mail 2021-04-29 nominerat Linda Risholm (M) till ny 
ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Mikaela Wallin (M) 2021-04-13 
Mail från Magnus Gärdebring (M) 2021-04-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 81 Entledigande från uppdrag som ersättare i nämnden för arbete och välfärd - 

Ted Olander (MP) 2018/3825 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att inte befria Ted Olander (MP) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 § 31 beslutades att med stöd av 4 
kap. 6 § kommunallagen inte befria de ledamöter och ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd som begärt att få lämna sina uppdrag. En av de personer som nekades 
avgång från sitt uppdrag var Ted Olander (MP). 2021-03-26 inkom Ted med en ny 
begäran om att bli entledigad från uppdraget. Bedömningen är att samma 
förutsättningar som vid kommunfullmäktiges beslut 2021-03-22 föreligger och att Ted 
därför bör kvarstå i uppdraget. Om de personer som begärt att få avgå från sina 
uppdrag blir entledigade är nämnden inte längre beslutsför. 
 
Kommunfullmäktige har 2021-05-03 § 71 beslutat att nämnden för arbete och välfärd 
upphör från och med 2021-06-01 och att samtliga förtroendeuppdrag återkallas när 
nämnden upphör.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-22 
Avsägelse daterad 2021-03-26 
Protokollsutdrag KF § 31/2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Ted Olander 
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§ 82 Fyllnadsval av ledamot i Kreativum AB - Andreas Green (M) 2019/1212 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Magnus Gärdebrings (M) anmälan om avgång från uppdraget som ledamot i 
Kreativum i Blekinge AB till protokollet 
 
att utse Andreas Green (M) till ny ledamot i Kreativum i Blekinge AB för perioden fram 
och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M) har i mail 2021-04-29 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Kreativum i Blekinge AB samt nominerat Andreas Green (M) till ny ledamot. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Magnus Gärdebring (M) 2021-04-29. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 83 Fyllnadsval av ledamot och första vice ordförande i Karlshamnsfastigheter 

AB - Maria Hjelm Nilsson (C) 2018/3945 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Ola Perssons (C) anmälan om avgång från uppdraget som ledamot och första vice 
ordförande i Karlshamnsfastigheter AB till protokollet. 
 
att utse Maria Hjelm Nilsson (C) till ny ledamot och första vice ordförande i 
Karlshamnsfastigheter AB för perioden fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Ola Persson (C) har i mail 2021-04-09 avsagt sig uppdraget som ledamot och första 
vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Ola Persson (C) 2021-04-09 
 
Beslutet skickas till 
Karlshamnsfastigheter AB 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 84 Anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i Karlshamn 

Energi AB - Lars Beckman (M) 2018/3804 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Lars Beckmans (M) anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn Energi AB till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Beckman (M) har i mail 2021-04-21 avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn Energi AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Lars Beckman (M) 2021-04-21 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
Karlshamn Energi AB 
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§ 85 Anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i Karlshamn energi 

vatten AB - Lars Beckman (M) 2018/3804 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Lars Beckmans (M) anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn energi vatten AB till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Beckman (M) har i mail 2021-04-21 avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn energi vatten AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Lars Beckman (M) 2021-04-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
Karlshamn energi vatten AB 
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§ 86 Anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i Karlshamn 

elförsäljning AB - Lars Beckman (M) 2018/3804 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Lars Beckmans (M) anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Lars Beckman (M) har i mail 2021-04-21 avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Lars Beckman (M) 2021-04-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
Karlshamn elförsäljning AB 
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§ 87 Handlingar för kännedom april 2021 2021/447 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2021-03-11—05-03: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
 
2021/861 12/21 2021-03-16 Beslut kommunfullmäktige 2010304 § 37 för 
   Samverkansnämnden i Blekinge 
 
2021/1018 13/21, 2021-03-26 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda –  
 14/21  reglemente 
 
2021/993 16/21 2021-03-24 Granskningar av investeringsprocessen för 
   Piren V (Östra piren) 
 
2021/93 17/21 2021-04-14 Granskningar av investeringsprocessen för 
   Piren V, steg 3 (Östra piren) 
 
2021/960 18/21 2021-03-19 Hemställan om initiering av granskning 
 
2021/960 19/21 2021-04-16 Beslut kommunfullmäktiges presidium –  
   Genomlysning av revisionsuppdraget 
 
2021/1280     20/21 2021-04-27 Skrivelse angående extern granskning för           

 genomlysning av den kommunala revisionen
 samt lekmannarevisionen 

 
2021/960  2021-05-03 Beslut kommunfullmäktiges presidium –  
   Upphävande av beslut om genomlysning av 
   revisionsuppdraget 
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§ 88 Fyllnadsval av ordförande i Karlshamnsfastigheter AB - Jan-Åke Berg (S) 

2018/3945 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Andreas Saleskogs (S) anmälan om avgång från uppdraget som ledamot och 
ordförande i Karlshamnsfastigheter AB till protokollet 
 
att utse Jan-Åke Berg (S) till ordförande i Karlshamnsfastigheter AB för perioden fram till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023 
 
att utse Tommy Larsson (V) till styrelseledamot i Karlshamnsfastigheter AB för perioden 
fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Andreas Saleskog (S) har i mail 2021-05-03 avsagt sig uppdraget som ledamot och 
ordförande i Karlshamnsfastigheter AB. Jan-Åke Berg (S) nomineras till ny ordförande 
och Tommy Larsson (V) till ny styrelseledamot i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Andreas Saleskog (S) 2021-05-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 


