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Ola Persson Ledamot (C) 
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Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
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Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) ej § 100 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) ej § 99 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) §§ 99-112 
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Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) ej § 100 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Jonas Lingvärn 
Margaretha Lennarthsson  

Ledamot 
Ledamot 

(SD) 
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Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Kerstin Gustavsson (S) 
Kerstin Linde (S) 
Inger Löfblom Sjöberg (S) 
Iman Omairat 
Veronika Hertelendy 

(S) 
(S) 
(S) 
(L) 
(V) 

Kenneth Hake 
Linda Winnetoft 
Christel Friskopp 
Bodil Frigren-Ericsson 
Lena Johansson 

(S) 
(S) 
(S) 
(L) 
(V) 

Närvarande 
ersättare 

  
Elisabet Rosengren (S), Anki Hansson (S), Per-Ivar Johansson (C), Sofie 
Ekenberg (C), Mats Bondesson (C), Britt Kilsäter (M) §§ 89-103, Stefan 
Sörensson (L) och Lennart Ung (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, Kommundirektör 
Herman Persson, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 89-112  

Utses att justera Katrin Johansson (S), Görgen Lennarthsson (SD) 

Justeringsdatum  2021-06-24 

   
Sekreterare Herman Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital Signatur 
 Marie Sällström ej § 100 Gertrud Ivarsson § 100 
   
Justerande Digital signatur 

Katrin Johansson 
Digital signatur 
Görgen Lennarthsson 
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§ 89 Val av justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Katrin Johansson (S) och Görgen Lennarthsson (SD) att justera protokollet. 
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§ 90 Fastställande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 91 Information från Karlshamnsbostäder AB 2021/1784 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kristina Söderling, VD Karlshamnsbostäder, informerar om bolagets verksamhet, 
framtida projekt samt svarar på frågor från kommunfullmäktiges ledamöter. 
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§ 92 Taxa för 30-dagarskort inom parkeringszon blå 2021/1650 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att taxan för ett 30-dagarskort inom parkeringszon blå sätts till 300 kronor. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-05-27, § 81 följande: 
 
att det skall vara möjligt att lösa månadskort som gäller i 30 dagar för parkeringszon blå,  
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för ett 30-dagarskort inom parkeringszon blå 
sätts till 400 kronor, samt 
 
att uppföljning redovisas på teknik- och fritidsnämndens sammanträde i september. 
 
I samband med att kommunal kvartersmark avgiftsbeläggs enligt taxa för parkeringszon 
blå har det inkommit en fråga om möjlighet att lösa 30-dagarskort för att inte behöva 
erlägga avgift vid varje parkeringstillfälle. 
 
Parkeringstiden på samtliga platser inom parkeringszon blå är idag reglerad till 24 
timmar i följd under vardag utom vardagar före helgdag. Dessa parkeringsplatser 
regleras enligt lokala trafikföreskrifter. 
 
Inom parkeringszon blå är avgiften 3 kr per timme mellan 9 – 18 vardagar utom vardag 
före helgdag och 9-14 på vardag före helgdag. 
 
När man löser 30-dagarskort kommer man inte vara garanterad parkeringsplats men 
man behöver inte erlägga avgift varje gång man parkerar på en parkeringsplats som är 
inom parkeringszon blå. 
 
Vid en beräkning kommer man behöva parkera minst 15 dagar för att det skall löna 
sig att lösa ett 30-dagarskort. Uträkningen bygger på en parkeringstid om 9 timmar per 
dag. 
 
30-dagarskort kommer kunna lösas i parkeringsautomaterna som finns i anslutning till 
parkeringsplatserna, det kommer även vara möjligt att lösa månadskort i de mobila 
apparna som idag används för betalning av parkeringsavgift. 
 
De nya moderna parkeringsautomaterna kommer endast hantera digitala kvitton och det 
är i dessa automater man kommer kunna lösa sitt 30-dagarskort. Genom att ange sitt 
telefonnummer eller e-postadress i automaten så får man ett digitalt kvitto skickat till sig. 
30-dagarskort samt biljetter som löses med digitalt kvitto eller via appen kommer vara 
bundna till det registreringsnummer som anges när man löser biljetten. Månadskortet 
kommer alltså inte kunna delas mellan olika fordon. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår teknik- och fritidsnämnden kommunfullmäktige 
att besluta att taxan för ett 30-dagarskort inom parkeringszon blå sätts till 400 kronor. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-06-02 
Protokollsutdrag TFN § 81 2021 Förslag till beslut, 30-dagarskort inom 
parkeringszon blå 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Frida Stålebjer 
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§ 93 Ökade kostnader för löneökningar 2021 2020/1899 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att finansiera ökade kostnader för löneökningar med 2,3 mnkr genom att 
finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor, HÖK 21, mellan SKR 
och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, innehåller en 
bestämmelse (bilaga 8) om engångsbelopp. Engångsbeloppet består av 2 000 kr och 
omfattar samtliga månadsanställda arbetstagare inom avtalsområdet, vilket innebär 
cirka 820 arbetstagare. Den centrala överenskommelsen innebär en ökad kostnad, 
utöver avsatt budget för löneökningar på 2,2 %, med 2,3 mnkr inklusive personal- 
omkostnader 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-05-07 
Ökade kostnader för löneökningar 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
HR-Chef Marie Björnsson 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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§ 94 Uppdatering av bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad 
2021/1436 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna uppdateringarna i bevarande- och utvecklingsplanen för Karlshamns 
innerstad. 
  
Sammanfattning 
 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan, som omfattar 
hela kommunen. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som inte är juridiskt 
bindande. Planen ska ge stöd för kommande beslut om mark- och vattenanvändning 
och bebyggelseutveckling i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen. 
 
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 4 maj 2015 och består av tre delar 
samt tre tematiska tillägg, Utvecklingsstrategier, Fakta och underlag, 
Miljökonsekvensbeskrivning, Vindbruksplan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS) och en Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. 
 
Denna uppdatering är gjord på ett av de tre tematiska tilläggen. Behovet att uppdatera 
bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad var akut framför allt från 
stadsbyggnadsavdelningen medarbetare för bygglov. Staden är i ständig förändring och 
bevarandeplanen ska fungera som ett ”levande” dokument och uppdateras kontinuerligt 
vid behov för att följa den utveckling som sker i och med ständigt nya politiskt beslut 
gällande Karlshamns innerstad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-11 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till första att-satsen att godkänna uppdateringarna i 
bevarande- och utvecklingsplanen för Karlshamns innerstad och avslag på andra att-
satsen att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att kontinuerligt uppdatera 
dokumentet efter hand som politiska beslut tas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med desamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden  
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Blekinge museum Jimmy Juhlin 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
Bygglovarkitekt Matilda Natt och Dag 
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§ 95 Aktieförvärv, styrdokument samt val rörande Techtank AB 2020/3262 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att förvärva 50 aktier i Techtank AB för 5 000 kronor från Olofströms Näringsliv AB,  
 
att anta aktieägaravtal enligt bilaga, samt  
 
att godkänna bolagsordning och ägardirektiv enligt bilaga för beslut av Techtanks 
stämma. 
 
Sammanfattning 
 
Klustret Techtank drivs idag inom Näringslivsbolaget AB i Olofström och 
Näringslivsbolaget äger bolaget Techtank AB. Techtanks verksamhet kommer att flyttas 
över till bolaget och bolaget kommer att drivas som ett regionalt bolag där samtliga 
blekingekommuner samt region har ställt sig positiva till att driva bolaget gemensamt. 
Syftet med bolaget och förvärvet är att regionalt arbeta för att stärka industrins tillväxt. 
Bolaget ska verka för ett samarbete mellan olika aktörer, kunskapsspridning inom teknik 
och vetenskap, bidra till kompetensförsörjning i regionen, initiera och genomföra projekt, 
marknadsföringsinsatser, verka för spridning av industriell forskning och 
näringsverksamhet samt att delta i nätverk på nationell och internationell nivå.  
 
Förslaget avseende förvärv av aktier innebär att samtliga kommuner förvärvar 10 % var 
samt att regionen förvärvar 50 %. Priset för förvärvet är 5000 kronor för respektive 
kommun och 25000 kronor för Region Blekinge.  Övergången för aktierna är den 1 juli 
2021. 
 
Den styrgrupp som idag finns i klustret Techtank föreslås gå in som styrelse under 2021. 
Styrgruppen består av följande personer: 
  
Göran Johnsson (ordf)    
Stephan Bengtsson, Safeman (vice ordf)  
Paul Jarnehäll, AFRY        
Sylvia Johansson, Alfa Laval  
Jonas Persson, Evomatic               
Morgan Bengtsson, Olofströms kommun 
Mikael Vessin, Volvo Cars             
Per-Ola Mattsson, Karlshamns kommun 
Pernilla Walkenström, RI.SE          
Lennarth Förberg, Region Blekinge 
Mats Viberg, BTH          
 
En valberedning utses bestående av en representant från var ägare. Valberedningens 
uppdrag är att ta fram förslag på styrelse inför en eventuellt extrainsatt stämma för val 
av ledamöter men annars inför årsstämman. 
 
Styrelsen kommer att bestå av ordinarie ledamöter till ett antal av 9 till 13 personer. 
Dessa kommer till övervägande del att bestå av ledamöter från privat sektor. 
 
Följande dokument finns bilagda ärendet: 
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1. Överlåtelseavtalet reglerar förvärvet av aktier från Olofströms Näringsliv Ab. 
Aktierna som förvärvas avser bolaget Techtank AB som är ett aktiebolag med 
särskild vinstutdelning. Beslut fattas av respektive fullmäktige. 

 
2. Aktieägaravtalet reglerar förhållandet mellan ägarna dvs kommunerna och 

regionen. Av avtalet framgår bl.a. följande gällande styrelsens sammansättning.  
 

”Styrelsen ska bestå av såväl offentliga aktörer med god insikt i industrin som av 
representanter från näringslivet (industrin) med ett samhällsperspektiv. 
Styrelsens ledamöter skall till en majoritet bestå av representanter från 
näringslivet. 
Näringslivsrepresentanterna ska företräda såväl små/medelstora företag som 
stora företag i regionen. 
En av stämman utsedd valberedning bestående av en representant för 
respektive ägare föreslår hela styrelsen inklusive styrelseordförande. 
Valberedningen föreslår totalt antal medlemmar i styrelsen.  
Vice ordförande utses av styrelsen 
En balans mellan män och kvinnor i styrelsen är önskvärt. ” 
Beslut fattas av ägarna om att ingå aktieägaravtalet. 

 
3. Bolagsordningen innehåller den offentliga ramen för bolagets verksamhet. Här 

regleras bl.a. antalet ledamöter, antal aktier och aktiekapital. Kommuner och 
Region godkänner bolagsordningen och stämman fattar beslut.  

 
4. Ägardirektiv innehåller det uppdrag som ägarna ger styrelsen och bolaget. 

Kommuner och Region godkänner ägardirektivet som sedan ska antas av 
stämman. Här regleras bl.a. vilken information som ägaren vill och ska ha av 
styrelsen och bolaget. 

 
Finansiering 
 
Finansiering av aktieförvärv sker genom X. 
Finansiering av driftskostnaderna sker genom Y för 2021. För 2022 och framåt hanteras 
kostnaden i budgetberedningen.  
 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
 

 Möjlighet till arbete och egen försörjning är viktigt ur både barnrätts- och 
jämställdhetsperspektiv. Att barn har möjlighet att växa upp i hem där föräldrar 
har möjlighet till jobb påverkar barnets möjligheter. Genom att fortsätta satsa på 
intäktsbasen, att skapa möjligheter för företag att etablera sig, att växa och att 
verka i regionen bidrar beslutet till att påverka vardagen och framtiden för 
barnen.  

 
 Industri och tekniska företag består fortfarande till övervägande del av män. 

Techtank har som kluster arbetat med jämställdhet i alla sina projekt och 
kommer även fortsättningsvis att göra detta för att nu och på sikt påverka 
strukturen.  

 
 Valberedningen ska eftersträva en balans mellan män och kvinnor. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-05-24 
Aktieägaravtal Techtank 20210519 
Aktieöverlåtelseavtal Techtank AB 20210519 
Bolagsordning Techtank AB 20210519 
Ägardirektiv Techtank AB  samverkansrådet 20210519 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Techtank AB 
Ledamot valberedningen 
Ägarombud 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Administratör Aili Martinsson 
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§ 96 Resultatrapport januari-april 2021 2021/358 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultatrapport januari-april 2021, samt 
 
att uppmana samtliga nämnder och styrelser till budgetdisciplin och så långt möjligt 
vidta åtgärder för ett resultat i balans för den enskilda nämnden/styrelsen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunkoncernens prognostiserar ett positivt resultat som uppgår till 73 mnkr. Bolagen 
prognostiserar ett överskott på 34 mnkr för 2021 och den kommunala verksamheten ett 
överskott på 39 mnkr för 2021. Jämfört med lämnad prognos efter februari har 
kommunkoncernens förändrats med 14 mnkr, vilket beror på att den kommunala 
verksamhetens budget prognostiserar ett större överskott än vid tidigt prognostillfälle i 
februari 2021. Detta till följd av att omsorgsnämnden och finansen prognostiserar 
väsentligen förbättrade resultat.  
 
Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse på helår är -46 mnkr som balanseras 
med finansförvaltningens budgetavvikelse på +64 mnkr, vilket innebär att kommunens 
resultat i förhållande till budget uppgår till +18 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen bedömer sammantaget att det prognosticerade resultatet är så pass 
mycket bättre än det budgeterade att det inte föreligger behov av att vidta åtgärder eller 
att föreslå detta för kommunfullmäktige.  
 
Periodens resultat och helårsprognosen påverkas av pandemin. Balansen mellan bidrag 
och kostnader för Covid-19 är mycket osäker då intäkter för mat- och badavgifter 
fortsätter att vara lägre, kostnader för skyddsmaterial och sjukfrånvaro är fortsatt höga 
och de statliga bidragen oklara till delar.   
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Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2021 
 
Driftredovisning nämnder 
och finansförvaltning, 
mnkr

Budget 

Apr 2021

Utfall

Apr 2021

Avvikelse

Apr 2021

Budget 
helår
 2021

Helårs- 
prognos 

2021

Prognos 
avvikelse 

2021

Prognos 
avvikelse 
Feb 2021

Utfall

Apr 2020
Nämnder
Kommunfullmäktige -1 -1 0 -3 -3 0 0 -1
Överförmyndarnämnd -1 -1 0 -2 -2 0 0 -1
Kommunrevision 0 0 0 -1 -1 0 0 0
Kommunstyrelse -124 -128 -4 -371 -379 -8 -1 -66
Utbildningsnämnd -254 -252 1 -692 -696 -4 -6 -284
Kulturnämnd -10 -9 1 -26 -26 0 0 -12
Teknik- och fritidsnämnd -23 -22 1 -66 -68 -2 -2 -29
Byggnadsnämnd -2 -2 1 -7 -5 2 0 -3
Omsorgsnämnd -146 -145 1 -429 -424 5 -7 -153
Nämnd för Arbete och Välfärd -137 -148 -11 -401 -438 -37 -33 -132
Summa nämnder -698 -708 -10 -1 998 -2 044 -46 -48 -681
Summa finansförvaltning 679 716 37 2 019 2 083 64 54 669
Totalt -20 8 27 21 39 18 6 -12  
 
 
Det är framförallt nämnden för arbete och välfärd, men även kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden och teknik- och fritidsnämnden som redovisar större negativa 
avvikelser mot budget. Omsorgsnämnden och byggnadsnämnden har positiva 
budgetavvikelser. 
 

 Omsorgsnämnden har förbättrat sin prognos eftersom nämnden erhållit flera 
statsbidrag. Statsbidragen kompenserar för ökade kostnader, bl.a. Covid-19, 
men innebär även ökade kostnader kopplat till villkoren i bidragen. 
Byggnadsnämnden lämnar också en positiv prognos med hänsyn till den 
”byggboom” skapat högre intäkter i form av ökade ansökningar och beviljade 
bygglov. I nuläget syns ingen avmattning på trenden.   

 
 Nämnden för arbete och välfärd lämnar en negativ prognos som är sämre än vid 

tidigare rapporteringstillfälle i februari. Arbetet med anpassningar pågår och 
jämförelsetal redovisar att kostnaden per brukare är lägre, dock ökar volymerna 
för placeringar, försörjningsstöd och LSS. 

 
 Kommunstyrelsen redovisar en negativ prognos som förklaras av lägre intäkter 

pga. pandemin samt kostnad för tomställda lokaler vid Båtsmansgården. 
Fastighetsverksamheten är anslagsfinansierad sedan 2021, verksamheten tillhör 
kommunstyrelsen och därmed står styrelsen risken med tomma lokaler, som 
anpassas till ny verksamhet under en övergångsperiod.   

 
 Utbildningsnämnden har lämnat förbättrad men negativ prognos. Underskottet 

beror på osäkerhet i de riktade statsbidragen, interkommunal ersättning samt 
anpassningskraven.  
 

 Teknik och fritidsnämndens negativt prognostiserade resultat är direkt kopplat till 
pandemin och lägre intäkter för uthyrning av lokaler.  

 
Effekten av de anpassningskrav som är fördelade till nämnderna är svåra att beräkna. 
Att förändra arbetssätt och begränsa verksamhet tar tid. Därtill tillkommer oförutsedda 
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kostnader samt volymökningar som även de ska åtgärdas. I prognosen inkluderas 
åtgärder och bidrag som motsvarar anpassningskraven, medan oförutsedda kostnader 
och volymökningar återstår att skapa åtgärder för.  
 
Finansförvaltningen avviker positivt med 64 mnkr och det beror främst på att 
skatteintäkterna har positiv helårsavvikelse på +40 mnkr enligt den senaste prognosen 
från SKR 2021-04-29. Helårsprognosen innehåller även positiva avvikelser på 
ersättningar för sjuklönekostnader januari-juni, försäljningar av exploateringsfastigheter 
och ränta på upplånat kapital samt avskrivningar på grund av lägre investeringstakt 
2020 än budgeterat. Pensionskostnader är högre än budget enligt den senaste 
prognosen från KPA och utfallet för sociala avgifter är lägre än kalkylerat PO-pålägg 
bland annat beroende på sänkt avgift för unga. 
 
Investeringsredovisning verksamheter, 
mnkr

Budget 
helår
 2021

Utfall

Apr 2021

Helårs- 
prognos 

2021

Prognos 
avvikelse 

2021

Prognos 
avvikelse 
Feb 2021

Verksamher
Exploatering näringsliv -1 0 -1 0 0
Exploatering bostäder -1 0 -1 0 0
Markförvärv -26 -6 -26 0 0
Infrastruktur -21 -2 -25 -4 0
Pedagogisk verksamhet -136 -38 -136 0 0
Vård och omsorg -16 -7 -16 0 0
Fritid och kultur -40 -12 -38 2 0
Övrig verksamhet -61 -12 -56 5 5
Summa -304 -78 -300 4 5  
 
Periodens utfall för kommunstyrelsen investeringsredovisning är 78 mnkr och 
helårsprognosen är 300 mnkr, detta ger +4 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på 
helår och motsvarar genomförandegrad 99 %. Detta beror främst på positiv avvikelse för 
torgprojektet samt tidsförskjutning av byggnation klubbhus Asarums IP. Det finns behov 
av att använda överskottet för investeringar till Tuvans förskola kök, Österslättskolans 
kök och innemiljön på Norrevångskolan. Det finns även önskemål om att tidigarelägga 
utbytet av belysningsarmaturer till LED med 4 mnkr från 2022 då projektet ligger före 
planeringen och har en positiv driftpåverkan. 
 
Prognos helårsresultat bolag 2021 
 
Driftredovisning bolag, 
mnkr

Utfall

Apr 2021

Utfall

Apr 2020

Avvikelse
jmf med 
föreg år

Budget 
helår
 2021

Helårs- 
prognos 

2021

Prognos 
avvikelse 

2021

Bolag
Stadsvapnet i Karlshamn AB -2 -2 0 -6 -5 0
Karlshamn Energi AB 11 4 7 4 5 1
Karlshamns Hamn AB 3 4 0 6 7 1
Karlshamnsbostäder AB 12 13 -1 35 35 0
Karlshamnsfastigheter AB -2 -2 0 -4 -4 0
Kreativum i Blekinge AB -2 -2 0 1 -4 -5
Summa 21 15 6 36 34 -2  
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Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 21 mnkr 
jämfört med 15 mkr samma period föregående år. Det är framförallt Karlshamn Energi 
AB som har ett bättre resultat jämfört med samma period föregående år. 
Verksamhetsområdet bredband har lägre nedskrivningar och högre intäkter för 
kommunikationstjänster. Inom vindkraft är resultatet bättre till följd högre elpriser och 
lägre kostnader för underhåll.  
 
Helårsprognosen uppgår till 34 mnkr, detta ger -2 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse 
på helår. Den negativa budgetavvikelsen berör främst Kreativum. Det är svårt att 
prognostisera ett tillförlitligt helårsresultat med tanke på pandemin och förutsättningarna 
för bolagets verksamhet inte är detsamma som när budgeten gjordes. Kreativum arbetar 
med flera olika prognoser med olika scenarier på intäktssidan och denna helårsprognos 
är försiktigt lagd. Övriga bolags helårsprognoser ligger i nivå med budget. 
 
Investeringsredovisning bolag, 
mnkr

Budget 
helår
 2021

Utfall

Apr 2021

Helårs- 
prognos 

2021

Prognos 
avvikelse 

2021

Prognos 
avvikelse 
Feb 2021

Bolag
Karlshamn Energi AB -186 -31 -185 2 -5
Karlshamns Hamn AB -151 -62 -191 -40 0
Karlshamnsbostäder AB -126 -40 -152 -26 0
Karlshamnsfastigheter AB -168 -43 -167 1 0
Kreativum i Blekinge AB -6 -1 -6 -1 0
Summa -637 -176 -700 -63 -5  
 
Helårsprognosen för bolagens investeringar uppgår till 700 mnkr, vilket är -63 mnkr i 
budgetavvikelse på helår. Helårsprognosen överstiger budget med 63 mnkr varav 40 
mnkr avser tillkommande kostnader i RoRo- projektet i Karlshamns Hamn AB där 
utökad borgensram beviljats utav KF 2021-05-03 med 40 mnkr. Resterande avser till 
stor till Karlshamnsbostäder (+25,6 mnkr) där förflyttningar skett mellan åren på 
investeringsprojektet Möllebacken (29 mnkr mer än budgeterat på år 2021) som går 
snabbare än planerat samt har tidigare förläggning av inköp material skett med syfte att 
säkra pris på materialet. Beräknad totalutgift för investeringsprojektet har inte förändrats. 
Karlshamnsbostäder skjuter på andra investeringar så att de lånefinansierade 
investeringarna klarar sig inom den beslutade borgensramen 2021. 
 
För att finansiera investeringarna har upplåning skett med 258 mnkr under perioden. 
Större lån har tagits upp i Karlshamns Hamn till finansiering av RoRo projektet samt i 
Karlshamnsfastigheter till finansiering av nybyggnation Emigranten under perioden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-05-26 
ÖFN Resultatrapport april 2021 
KF Resultatrapport april 2021 
KS Resultatrapport april 2021 
UN Resultatrapport april 2021 
KN Resultatrapport april 2021 
TFN Resultatrapport april 2021 
BN Resultatrapport april 2021 
ON Reslutatrapport april 2021 
AV Resultatrapport april 2021 
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Stadsvapnet Resultatrapport april 2021 
KEAB Resultatrapport april 2021 
KHAB Resultatrapport april 2021 
KABO Resultatrapport april 2021 
KAFAB Resultatrapport april 2021 
Kreativum Resultatrapport april 2021 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Mats Dahlbom (C) och Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med detsamma 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 97 Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen samt sänkt borgensram 
för bolag 2020/3275 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att återremittera ärendet för komplettering av analys och underlag från 
bolagskoncernen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-03, § 73, att bevilja utökad borgensram med 40 
mnkr för oförutsedda kostnader i pågående RoRo-projekt i Karlshamns Hamn AB samt 
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.  
 
Kommunstyrelsen föreslås förskjuta på följande projekt:  
 

 Projekt grundskola föreslås förskjutas till framtiden eftersom det saknas en 
beslutad strategisk plan för om-/till-/nybyggnation av grundskolor. Projektets 
totala budget uppgår till 175 mnkr för planperioden, varav 25 mnkr för 2022. 

 
 Projekt Hällaryd föreslås förskjutas till framtiden då projektet ännu inte är 

påbörjat och befolkningsprognosen har förändrats. Projektets totala budget 
uppgår till 30 mnkr för planperioden, varav 22 mnkr för 2022. 

 
 Projekt LSS-boende föreslås förskjutas till framtiden då projektet ännu inte är 

påbörjat och behovet av framtida boende fortfarande utreds. Projektets totala 
budget uppgår till 20 mnkr för planperioden, varav 10 mnkr för 2022. 

 
 Projeketet LSS-boende (ombyggnation Höralyckan, Recordvägen samt Göken) 

föreslås förskjutas till framtiden då projekteringen behöver fortsatt utredning 
avseende lönsamhet i eventuell ombyggnation. Projektets totala budget uppgår 
till 45 mnkr för planperioden, varav 22,5 mnkr för 2022. 

 
Förslaget innebär att förskjutningar sker för projekt > 7 mnkr. Inom den kommunala 
verksamheten har det sedan tidigare har skett en kraftig begränsning gällande 
investeringar < 7 mnkr och befintligt beslutat utrymme bedöms vara minimum.  
 
Bedömning 
 
Förskjutningarna omfattar 79,5 mnkr och motsvarar det faktiska behov av förskjutning 
som kommunkoncernen har. Detta mot bakgrund av att Karlshamns hamn AB har fått 
en beslutad utökning på 40 mnkr och att lånelöftet har begränsats i förhållande till det 
förändrade befolkningsunderlag som kommunen har per 2020-12-31. (Lånelöftet 
beräknas utifrån antalet invånare.) 
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige att bevilja en utökad 
investeringsbudget med 9 mnkr i projektet Svängsta, förutsatt att lönsamhetskalkyl, 
nyckeltal och demografiska behovet styrker omfattningen av föreslagen utbyggnad. 
Utökningen kommer sannolikt inrymmas i lånelöftet då det är en marginell utökning och 
genomförandegraden för investeringar historiskt uppgått till 75-80 %.  
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I kommunkoncernens fortsatta arbete med lokalförsörjning föreslås en översyn av vilka 
fastigheter som kan avyttras till förmån för andra investeringar med högre lönsamhet. 
Samlokalisering bedöms också vara aktuellt då det totala behovet av lokaler sannolikt 
har förändrats, med hänsyn till nya arbetssätt och ökad digitalisering under pandemin. 
Nybyggnation av verksamhetslokaler bör förskjutas på framtiden i förhållande till ovan 
men också i förhållande till den investering som görs på Piren 5. Kommunkoncernens 
gemensam ekonomiska förutsättningar ska balansera.   
  
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings och Stadsvapnets VD Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-05-27 
Protokollsutdrag KF § 73/2021 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns 
Hamn AB gällande RoRo-investering 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD), Elin Petersson (M) och Björn Tenland 
Nurhadi (SD) yrkar att ärendet återremitteras på grund av bristande underlag. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) begär omröstning. Följande 
propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar JA. 
Den som vill att ärendet återremitteras röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 27 röster på JA och 23 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 
Kerstin Gustafsson (S) JA 
Kerstin Linde (S) JA 
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Tommy Persson (S) JA 
Lena Sandgren (S) JA 
Anders Karlsson (S) JA 
Johnny Persson (S) JA 
Inger Löfblom Sjöberg (S) JA 
Ulf Gustavsson (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 
Emanuel Norén (L) NEJ 
Iman Omairat (L) NEJ 
Britt Jämstorp (KD) NEJ 
Lars-Olof Larsson (KD) NEJ 
Björn Tenland Nurhadi (SD) NEJ 
Mona Wettergren (SD) NEJ 
Görgen Lennarthsson (SD) NEJ 
Ulrika Berggren (SD) NEJ 
Tommy Mikkelsen (SD) NEJ 
Thor Ströberg (SD) NEJ 
Jonas Lingvärn (SD) NEJ 
Margaretha Lennarthsson (SD) NEJ 
Tommy Larsson (V) JA 
Veronika Hertelendy (V) JA 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 98 Revidering av reglemente och samverkansavtal för Samverkansnämnden i 
Blekinge 2021/861 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna förslag till revidering av reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge, 
samt 
 
att godkänna förslag till revidering av samverkansavtal för Samverkansnämnden i 
Blekinge. 
 
Sammanfattning 
 
Samverkansnämndens reglemente och avtal har reviderats och behovet av tydlighet, ett 
giltigt avtal och reglemente är stort. Verksamheten gör därför bedömningen att reviderat 
reglemente och avtal ska skickas ut till länets samtliga fullmäktigeförsamlingar för 
beslut. 
 
Sedan 2011 har Blekinges fem kommuner och landstinget tillsammans haft ett 
reglemente och avtal för en gemensam nämnd som beslutar och hanterar alla 
hjälpmedel enligt Hälso- och sjukvårdslagen i Blekinge. Region Blekinge bildades 2019 
och behovet av ett nytt reglemente och avtal framkom varpå förslag till revideringar togs 
fram. När revideringarna behandlades i samverkansnämnden framkom några 
synpunkter på förslaget vilket gjorde att nämnden beslöt att återremittera ärendet till 
regionstyrelsen i september 2019. Regionstyrelsen har inte återkommit med svar men 
däremot har regionsjuristen diskuterat synpunkterna med nämndens ordförande och 
förtydligat anledningen till reglementet och det som skrivits. 
 
Bakgrund 
 
Kommunerna övertog ansvaret för hemsjukvården 2011 och ett stort antal hjälpmedel 
förskrivna enligt Hälso- och sjukvårdslagen gick från landstingets ansvar till 
kommunernas. Det beslöts därför att Blekinges fem kommuner och landsting 
tillsammans skulle tillsätta en gemensam nämnd vars ansvar var att besluta 
om och ansvara för alla hjälpmedel inom hälso- och sjukvårdslagen. Undantaget 
ortopedtekniska- och hörselhjälpmedel. 
 
Samverkansnämnden bildades och ett avtal och reglemente togs fram. Reglementet 
reviderades 2016 och uppdraget att inkludera även hjälpmedel enligt Socialtjänstlagen 
lades till. Denna revidering beslutades dock aldrig i samverkansnämnden och inte heller 
skickades reglementet eller nytt avtal för beslut i någon av länets 
fullmäktigeförsamlingar. Ändringen var alltså aldrig giltig. 
Region Blekinge bildades i januari 2019 och ett förslag till nytt reglemente togs fram av 
regionjurist tillsammans med Hjälpmedelscenters verksamhetschef och 
Samverkansnämndens ordförande. Förslaget, som då inkluderade hjälpmedel enligt 
socialtjänstlagen, skickades ut till Blekinge äldreförvaltningars förvaltningschefer för 
synpunkter och tre av dem svarade att de inte hade några anmärkningar. Övriga 
svarade inte. 
 
I september 2019 togs ärendet upp för beslut i samverkansnämnden men 
återremitterades då till regionstyrelsen med en anmärkning. Något svar kom aldrig 
tillbaka från regionstyrelsen. 
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Eftersom det enda reglemente och avtal som finns är från 2011 är det viktigt att nytt 
reglemente och avtal beslutas. Ursprunget till samverkansnämnden och det avtal som 
slöts är att samordna det hjälpmedelsansvar som de fem kommunerna och landstinget 
hade gemensamt, det vill säga hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
Socialtjänstlagen ansvarar enbart 5 av 6 huvudmän för och bör därmed 
inte ingå i uppdraget, reglementet och avtalet om inte samtliga huvudmän uttryckligen 
önskar det. I förslaget för det nya reglementet finns därför inte hjälpmedel enligt 
socialtjänstlagen med. I övrigt är det inga skillnader mot det förslag som skickades ut till 
förvaltningscheferna juni 2019. 
 
Region Blekinge har förtydligat att reglementet och avtalet för Samverkansnämnden 
som kommunen fått för antagande är desamma som 2011. Det enda som är gjort är att 
Landstinget är ändrat till Region Blekinge samt att en jurist sett över och formulerat om 
lite i dokumenten. Ingen ändring har gjorts i sak.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-06-02 
Protokollsutdrag Samverkansnämnden i Blekinge 2020-11-13 Reglemente 
Samverkansnämnden 
Reglemente för samverkansnämnden i Blekinge 
Avtal om samverkan i samverkansnämnden i Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Samverkansnämnden i Blekinge 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 99 Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens i 
Karlshamns bevarande år 2020 2021/1746 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för stiftelsen för 
Skottsbergska gårdens bevarande för år 2020 läggs till handlingarna. 
 
att bevilja styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande och de enskilda 
förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
 
Lena Häggblad (C), Ulrika Berggren (SD), Charlott Lorentzen (MP) och Mona 
Wettergren (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 6 § i fastställda stadgar för stiftelsen i Skottsbergska gårdens bevarande ska 
kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse. 
 
Stiftelsen, som innehar äganderätten till fastigheten N:o 2 i kv. Triangeln (Skottsbergska 
gården) i Karlshamn, har till ändamål att förvalta fastigheten med särskild hänsyn till 
bevarande av byggnaderna och inventarierna som kulturminne. Fastigheten ska under 
stiftelsens tillsyn hållas tillgänglig för allmänheten såsom museum. 
 
Av revisionsberättelse lämnad 2021-06-04 av auktoriserad revisor Anders Håkansson, 
Ernst & Young AB, är det revisorns uppfattning att årsredovisningen upprättats i enlighet 
med gällande lagstiftning och att redovisningen ger en i alla väsentliga avseende en 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning och finansiella resultat för året. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Under år 2020 uppgick det totala antalet besökare till 700 personer vilket är en 
minskning från föregående år då antalet besökare var 6 153. 
 
Utifrån lämnad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse noteras inga hinder 
mot att bevilja styrelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet avseende 
år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-08 
Revisionsberättelse Skottsbergska gården 2020 
Årsredovisning Skottsbergska gården 2020 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums beslut. 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

Sida 25(41) 

 

Beslutsgång  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamns bevarande 
Revisorerna 
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§ 100 Ansvarsfrihet för krisledningsnämnden år 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att krisledningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i krisledningsnämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
 
Marie Sällström (S), Per-Ola Mattsson (S), Annika Westerlund (S), Magnus Gärdebring 
(M), Elin Petersson (M), Marco Gustavsson (C), Mats Dahlbom (C), Tommy Mikkelsen 
(SD), Tor Billing (SD), Claes Jansson (MP), Charlott Lorentzen (MP) och Britt Jämstorp 
(KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 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 krisledningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Yrkanden 
 
Gertrud Ivarsson (C) yrkar med instämmande av Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) bifall till 
kommunfullmäktiges presidiums beslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Krisledningsnämnden 
Revisorerna 
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§ 101 Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Stadsvapnet i Karlshamn AB efter 
Marie Sällström (S) 2018/3932 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Marie Sällströms (S) anmälan om avgång från uppdraget som ledamot och 
ordförande i Stadsvapnet i Karlshamn AB till protokollet. 
 
att till ny ledamot och ordförande i Stadsvapnet i Karlshamn AB välja Ida Larsson (S) till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Marie Sällström (S) har i mail 2021-05-17 hemställt om att bli entledigad som ledamot 
och ordförande i Stadsvapnet i Karlshamn ABs styrelse. 
 
Marie Sällström (S) nominerar muntligen Ida Larsson (S) till ny ledamot och ordförande i 
Stadsvapnet i Karlshamn AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Marie Sällström 2021-05-17 
Muntlig nominering från Marie Sällström (S) 2021-06-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Förtroendevald Marie Sällström (S) 
Förtroendevald Ida Larsson (S) 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 102 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhet, kvartal 1 2021 2021/1639 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen 
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut 
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med 
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, 
kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 3 individrapporter som fördelas enligt följande:  
 
2 boende vuxna enligt LSS  
 
1 korttidsvistelse enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-09 
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§ 103 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 1 2021 2021/1730 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen. 
 
Per kvartal 1 2021 rapporteras totalt 7 individrapporter som fördelas enligt följande: 
7 särskilt boende enligt SoL. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-08 
Omsorgsnämnden § 67/2021 
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§ 104 Motion om ödehusinventering för en levande landsbygd - Emanuel Norén (L) 
2019/1679 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat motionen om ödehusinventering för 
en levande landsbygd, ärende nr 2019/1679 till kommunledningsförvaltningen för ny 
bedömning av tidsåtgång. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med landsbygdsutvecklaren har tidigare 
beretts tillfälle att yttra sig över motionen om ödehusinventering. Samhällsbyggnads-
förvaltningen i samarbete med landsbygdsutvecklaren föreslog kommunstyrelsens 
arbetsutskott att avslå den på grund av resursbrist. 
 
För ny bedömning av tidsåtgång kontaktades Falkenbergs landsbygdsutvecklare 
gällande projektet ”Lev din dröm” som handlar om kartläggning av ödehus i Falkenbergs 
kommun framkom följande: Detta är ett projekt som pågått under en tvåårsperiod under 
2017 – 2018. Det har varit två projektledare anställda på 50 % var under två år. Till det 
tillkommer interna kostnader för att ta fram underlag till projektet. Förutom det hade de 
en marknadsföringskostnad på ca 50 000 kronor/år. Det handlade om att ta fram ett 
koncept med broschyrer, vykort, filmer med mera för att väcka intresset för projektet. 
Under projekttiden har man gjort en grundläggande kartläggning med interna kontakter 
som markförvaltare och GIS ingenjör för att hitta lämpliga objekt. Projektet har varit 
tredelat; 
 

 Kartläggning 
 Marknadsföring 
 Matchning 

 
Totalt hittade man ca 1300 objekt och ca 40 hus har bytt ägare. 
 
För närvarande har vi inte de resurser som krävs om inte dessa resurser tillsätts för att 
kunna genomföra detta projekt på ett tjänstfullt sätt. Med detta anser jag att frågan är 
besvarad. Ärendet överlämnas härmed för politisk bedömning.  
 
Yttrande från stadsbyggnadsavdelningen som företräder byggnadsnämnden 
 
Enligt 8 kapitlet 14 § plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnader hållas i vårdat 
skick och underhållas så att dess utformning och väsentliga tekniska egenskapskrav 
upprätthålls. Exempelvis ska täta yttertak och täta ytterväggar finns på alla byggnader. 
Tyvärr är det många byggnadsägare som inte respekterar detta regelverk och låter 
byggnader förfalla av olika orsaker. Byggnadsnämnden är skyldig att pröva 
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart 
ovårdade byggnader upptäcks enligt 11 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (2010:900).  
Det innebär att om stadsbyggnadsavdelningen, som företräder byggnadsnämnden, får 
kännedom om ovårdade byggnader så måste ett nytt tillsynsärende om ovårdad 
byggnad läggas upp och drivas utan tidsersättning från byggnadsägaren för varje 
ovårdad byggnad som inventeringen upptäcker. Arbetet med att få byggnadsägare att 
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sköta sina byggnader enligt gällande lagstiftning är ibland väldigt tidskrävande, och det 
finns inte lagstöd att ta betalt för den arbetstid det tar att få byggnadsägaren sköta sina 
byggnader enligt plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Tanken med inventeringen förefaller vara att kontakter mellan ägare till övergivna 
byggnader och potentiella köpare ska skapas för att främja och uppmuntra till att 
ägarbyte sker frivilligt. Byggnadsnämndens verktyg för att komma tillrätta med ovårdade 
byggnader är föreläggande med eller utan tillhörande vite. Om 
stadsbyggnadsavdelningen engageras i detta inventeringsarbete kan 
ödehusinventeringen därmed komma att upplevas som negativ av enskilda ägare till 
övergivna förfallna byggnader som tvingas renovera, sälja eller riva sina byggnader för 
att kunna följa förelägganden som anger att byggnaderna ska försättas i vårdat skick. 
 
Att byggnadsägare ska tvingas till att få sina ödehus i vårdat skick förefaller inte vara 
motionens syfte. Därför bedöms det inte lämpligt att stadsbyggnadsavdelningens 
personal, som företräder byggnadsnämnden, engageras i detta inventeringsarbete så 
att motionens syften uppnås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-10-26 
Motion om inventering av ödehus 
 
Yrkanden 
 
Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp 
(KD) och Ulf Ohlsson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Marco Gustavsson (C), Görgen Lennarthsson (SD) och Tor Billing (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Emanuel Norén (L) begär omröstning. Följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen röstar JA. 
Den som vill bifalla motionen röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 28 stycken röster JA, 15 röster NEJ och 8 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 
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Katrin Johansson (S) JA 
Jan-Åke Berg (S) JA 
Susanne Olsson (S) JA 
Kerstin Gustafsson (S) JA 
Kerstin Linde (S) JA 
Tommy Persson (S) JA 
Lena Sandgren (S) JA 
Anders Karlsson (S) JA 
Johnny Persson (S) JA 
Inger Löfblom Sjöberg (S) JA 
Ulf Gustavsson (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 
Emanuel Norén (L) NEJ 
Iman Omairat (L) NEJ 
Britt Jämstorp (KD) NEJ 
Lars-Olof Larsson (KD) NEJ 
Björn Tenland Nurhadi (SD) AVSTÅR 
Mona Wettergren (SD) AVSTÅR 
Görgen Lennarthsson (SD) AVSTÅR 
Tor Billing (SD) JA 
Ulrika Berggren (SD) AVSTÅR 
Tommy Mikkelsen (SD) AVSTÅR 
Thor Ströberg (SD) AVSTÅR 
Jonas Lingvärn (SD) AVSTÅR 
Margaretha Lennarthsson (SD) AVSTÅR 
Tommy Larsson (V) JA 
Veronika Hertelendy (V) JA 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
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Reservationer 
 
Emanuel Norén (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Landsbygdsutvecklare Marianne Peary 
Byggnadsinspektör Adam Lorentsson 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 105 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner juni 2021 
2021/1737 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att inte avskriva de motioner som inte besvarats inom ett år. 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning och uppföljning av kommunfullmäktiges obesvarade motioner per den 
7 juni 2021 föreligger enligt beslutsunderlag.  
 
På grund av pandemin och sjukskrivning av personal har processen släpat efter under 
år 2020. Förslaget är därför att ärendena bör beredas vidare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-07 
Uppföljning av obesvarade motioner per den 7 juni 2021 
 
Protokollsanteckning  
 
Magnus Gärdebring (M) med instämmande av Per-Ola Mattsson (S) och 
kommunfullmäktiges presidium påpekar att handläggningstiden är för lång och att 
kommunstyrelsen behöver se över beredningsprocessen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Nämndkanslichef Cecilia Bernhardsson 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 106 Inkomna motioner juni 2021 2021/448 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande motioner har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Motion om granskning av lekmannarevisionen för 2019-2020 – Annika 
Westerlund (S). 
  
Motion om handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 
– Elin Petersson (M). 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 107 Interpellation om internationell flyglinje - Elin Petersson (M) 2021/1803 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att motionen får ställas. 
 
att ta svaret till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utdrag ur kommunallagens femte kapitel 

KL 5:59 §   Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige 
bestämmer. 

Fullmäktige får besluta att interpellationer får ställas endast till sådan förtroendevald 
som anges i 4 kap. 2 § första stycket. 

KL 5:61 §   Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller 
en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild. 

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen 
eller regionen. Lag (2019:835). 

KL 5:62 §   Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får 
ställas. 

 
Kommunfullmäktige har enligt arbetsordningen att ta ställning till huruvida bifogad 
interpellation ska få ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson avger följande svar: 

Kommunfullmäktiges beslut 

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra 
förhandlingar med övriga kommuner och Region Blekinge för att finna 
samfinansieringsmodell för flyghubben och Kreativum. 
 
Detta arbete pågår i de länsövergripande överläggningarna som jag har. Hitintills har 
ingen annan kommun velat bli medfinansiär till Kreativum. Min uppfattning är att 
uppdraget kvarstår till möjligheterna är helt uttömda. När förslag till överenskommelse 
finns eller när alla möjligheter till överenskommelse är uttömda återkommer jag till 
kommunstyrelsen som återrapporterar till kommunfullmäktige. 
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§ 108 Fyllnadsval av 2:e vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden - Ulf 
Ohlsson (M) 2018/3826 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Bodil Ericsson (L) avsägelse från uppdraget som ledamot och 2:e vice 
ordföranden i teknik- och fritidsnämnden 
 
att till ny 2:e vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden utse Ulf Ohlsson (M). 
 
att till ny ledamot i teknik- och fritidsnämnden utse Ida Lindgren (M) 
 
att till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden utse Sebastian Matuska (L). 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M) har i mail 2021-04-29 nominerat Ulf Ohlsson (M) till ny 2:e vice 
ordförande i teknik- och fritidsnämnden och Ida Lindgren (M) till ny ledamot i teknik- och 
fritidsnämnden. 
 
Bodil Ericsson (L) har i mail 2021-04-30 avsagt sig uppdraget som ledamot och 2:e vice 
ordförande i teknik- och fritidsnämnden samt nominerat Sebastian Matuska (L) till ny 
ersättare i teknik- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Magnus Gärdebring (M) 2021-04-29 
Mail från Bodil Ericsson (L) 2021-04-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar entledigad 
Envar vald 
Teknik- och fritidsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 109 Fyllnadsval av lekmannarevisor Räddningstjänsten i Västra Blekinge - Lars 
Beckman (M) 2018/3804 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Tommy Strannemalms (SD) anmälan om avgång från uppdraget som 
lekmannarevisor i Räddningstjänsten i Västra Blekinge till protokollet. 
 
att utse Lars Beckman (M) till ny lekmannarevisor i Räddningstjänsten i Västra Blekinge 
från och med verksamhetsåret 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna föreslog 2021-05-10 att Tommy Strannemalm (SD) utses till ny 
lekmannarevisor i Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Vatten AB och Karlshamn 
Elförsäljning AB. Han lämnar då sitt uppdrag som lekmannarevisor i Räddningstjänsten 
Västra Blekinge.  
 
Revisorerna föreslog vidare att Lars Beckman (M) utses till ny lekmannarevisor för 
Räddningstjänsten Västra Blekinge. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag RV § 2 2021 Nya lekmannarevisorer till KEAB-koncernen och 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Förtroendevald Tommy Strannemalm (SD) 
Förtroendevald Lars Beckman (M) 
Revisorerna 
Räddningstjänsten i Västra Blekinge 
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§ 110 Fyllnadsval av lekmannarevisor KEAB-koncernen - Tommy Strannemalm 
(SD) 2018/3804 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Tommy Strannemalm (SD) till ny lekmannarevisor för Karlshamn Energi AB från 
och med verksamhetsåret 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
att utse Tommy Strannemalm (SD) till ny lekmannarevisor för Karlshamn Energi Vatten 
AB från och med verksamhetsåret 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
att utse Tommy Strannemalm (SD) till ny lekmannarevisor för Karlshamn Elförsäljning 
AB från och med verksamhetsåret 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Beckman (M) har 2021-04-21 avsagt sig uppdragen som lekmannarevisor i 
Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Vatten AB och Karlshamn Elförsäljning AB. 
Revisorerna föreslår 2021-05-10 att Tommy Strannemalm (SD) utses till ny 
lekmannarevisor i Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Vatten AB och Karlshamn 
Elförsäljning AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag RV § 2/2021 Nya lekmannarevisorer till KEAB-koncernen och 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Förtroendevald Tommy Strannemalm (SD) 
Revisorerna 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Karlshamn Elförsäljning AB 
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§ 111 Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden - Tommy 
Mikkelsen (SD) 2018/3824 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Tommy Mikkelsens (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
omsorgsnämnden. 
 
att till ny ledamot i omsorgsnämnden välja Emma Andersson (SD). 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Mikkelsen (SD) har i mail 2021-06-10 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
omsorgsnämnden.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) nominerar muntligen Emma Andersson (SD) till ny ledamot 
i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Tommy Mikkelsen (SD) 2021-06-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Förtroendevald Tommy Mikkelsen (SD) 
Förtroendevald Emma Andersson (SD) 
Omsorgsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 112 Handlingar för kännedom juni 2021/447 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2021-05-04—2021-06-11 
 
Ärendenr      §          Datum     Ärende 
 
2020/2466  21/21  2021-05-07  Protokollsutdrag KRISLEDN § 17/2021 
Nedsättning av avgifter för tillsyn enligt alkohollagen pga Covid-19/Corona 
 
2021/1640  25/21  2021-06-01  Missiv Granskningsrapport - Granskning av 
omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete 
 
2021/156  27/21  2021-05-17  Ang. klimat, miljö och ekonomi i Karlshamn 
 
2021/1280  28/21  2021-05-18 Återtagande av revisionsarbetet för samtliga 
förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


