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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-20:00, ajournering 18.45-19:10 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) ej § 149 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Ulf Gustavsson Ledamot (S) ej § 149 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) ej § 149 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) ej § 149 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) ej § 149 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Jonas Lingvärn Ledamot (SD) 
Margaretha Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) ej § 149 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Kerstin Gustavsson 
Britt Kilsäter  
Stefan Sörensson 
Veronika Hertelendy 
Kerstin Linde 
Göran Svensson 
Andreas Green 

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

Susanne Olsson 
Catharina Flod 
Iman Omairat 
Lena Johansson 
Jan-Åke Berg 
Ulf Gustavsson 
Ulf Ohlsson 

(S) 
(M) 
( - ) 
(V) 
(S) § 149 
(S) § 149 
(M) § 149  

 

Närvarande 
ersättare 

Inger Löfblom Sjöberg (S), Per-Ivar 
Johansson (C), Sofie Ekenberg (C), och 
Lennart Ung (KD). 

 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Herman Persson, sekreterare 
Anders Strange, VD Karlshamn Energi 
§ 150-151 
Åsa Nygren, ekonomichef § 148-149 
Magnus Persson, VD KAFAB § 149 
William Lavesson, Projektledare § 149 

 

 

Paragrafer §§ 143-174  

Utses att justera Lena Häggblad (C), Magnus Arvidsson (M) 

Justeringsdatum  2021-11-12 

   
Sekreterare Herman Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Marie Sällström  
   
Justerande Digital signatur Digital signatur 
 

          Lena Häggblad (C)         Magnus Arvidsson (M) 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-11-08 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-11-12 

Tillkännages t.o.m.: 2021-12-03 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 143 Val av justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Lena Häggblad (C) och Magnus Arvidsson (M) att justera protokollet. 
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§ 144 Fastställande av dagordning / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 145 Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Jan-Olof Blom (V) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 12 oktober 2021 till och med den 14 
oktober 2022 Jan-Olof Blom (V) till ny ersättare efter Eva Alvhill (V). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2021-10-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 146 Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Iman Omairat (-) 

och Mohamed Albuhaisi (L) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 15 oktober 2021 till och med den 14 
oktober 2022 Iman Omairat (-) till ny ledamot efter Emanuel Norén (L) och Mohamed 
Albuhaisi (L) till ny ersättare efter Iman Omairat (L). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2021-10-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 147 Revisorernas granskning och utlåtande av delårsrapport augusti 2021 

2021/358 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta revisorernas granskning till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt reglementet för revisorerna, § 22, ska revisorernas utlåtande om måluppfyllelse 
lämnas till kommunfullmäktige inför fullmäktiges behandling av delårsrapporten. I 
enlighet med reglementet och revisorernas överenskommelse med kommunfullmäktiges 
presidium överlämnar revisorerna granskning och utlåtande av delårsrapport 2021 
daterad 2021-10-28. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport och prognos 2021 
Granskningsrapport - Översiktlig granskning av delårsbokslut per 2021-08-31 

 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningscheferna 
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§ 148 Delårsrapport augusti 2021 2021/358 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa delårsrapport per augusti 2021, samt 
 
att ta nämndernas och bolags resultatrapporter för januari- augusti 2021 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
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. 
 
Helårsprognosen för 2021 indikerar ett överskott på 50 mnkr samt en budgetavvikelse 
på +29 mnkr. Det är viktigt att notera att 15,3 mnkr är erhållna ersättningar kopplade till 
pandemin. Helårsprognosen för skatteintäkter är + 41,6 mnkr och avser positiv 
slutavräkning för 2020 och 2021. Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse 
som bär upp nämndernas obalans. Nämnderna arbetar aktivt med olika 
anpassningsåtgärder för att nå budget i balans 2021 men också i ett längre perspektiv. 
Nämnderna bedöms vara i balans vid utgången av 2022 då effekterna av beslutad 
personalreducering helt slagit igenom. Att genomföra åtgärder och hitta nya arbetssätt 
tar tid.  
 
Det finns mycket som utvecklats positivt och som bör lyftas fram. För verksamheterna 
inom utbildning har elevernas resultat i skolan höjts och nämnden närmar sig budget i 
balans. Inom omsorgen sker ett arbete för att utveckla ett mer systematiskt 
kvalitetsarbete, att genomföra omställningen till individens behov i centrum, utveckla 
framtidens boende samt att klara en budget i balans även när de riktade statsbidragen 
faller bort. Antalet försörjningsstöd har minskat, antalet placeringar inom barn och familj 
har stabiliserats och kostnaden per brukare inom LSS-verksamheten fortsätter att 
sjunka. Digitaliseringen har tagit stora steg framåt och kommunkoncernen har ett tydligt 
fokus på hållbarhet i sina verksamheter. Detta märks inte minst vid kommunens 
upphandlingar och investeringar inom kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas 
förnyelsebar leverans av fjärrvärme, LED-belysning samt solceller. 
 
Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när befolkningen ökar, demografin 
förändras och skatteunderlagsutvecklingen är svag. Verksamheterna ska kunna ta emot 
ökade volymer samtidigt som det ekonomiska utrymmet är fortsatt begränsat de 
kommande åren. Resultatet är bättre än förra året men det finns en fortsatt utveckling att 
göra vad gäller kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat där 
överskottsmålen kan nås och självfinansiering av investeringar är möjlig. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19, § 332, att uppdra åt 
förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-26 komplettera ärendet 
med en sammanställning av uppfyllnadsgraden rörande kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. De ändringar som gjorts återfinns i bilaga 1, Dokument Delårsrapport 
2021-08-31, i sammanfattningen på sidan 3-4 och rör måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål samt de finansiella målen. 
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Beslutsunderlag 
 
Dokument Delårsrapport 2021-08-31 2021-10-19 
AV RESULTATRAPPORT Jan-Aug 2021 
BN RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
KN DELÅRSRAPPORT jan-aug 2021 
KF RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KS RESULTATRAPPORT 2021-08-31 
ON RESULTATRAPPORT Jan-Aug 2021 
TFN RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
REV RESULTATRAPPORT T2-2021 
UN RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
ÖFN RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KABO RESULTATRAPPORT 2021-08-31 
KAFAB RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KEAB RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
KHAB RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
Kreativum RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 332/2021 Delårsrapport augusti 2021 

 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Leif Håkansson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med desamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie H Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 149 Information från Stadsvapnet gällande Emigranten etapp 5 2021/993 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om det förekommit oaktsamhet i 
framtagandet av underlag till ansvarsprövningen på Karlshamnsfastigheter AB:s 
bolagsstämma 2021-05-14. 
 
Jäv  
 
Jan Åke Berg (S), Ulf Gustavsson (S), Ulf Ohlsson (M), Richard Holmberg (M), Tommy 
Mikkelsen (SD) och Tommy Larsson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 
  
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har skriftligen inkommit med information gällande projektet 
Emigranten etapp 5, enligt bifogade underlag. Stadsvapnet har begärt information från 
Karlshamnsfastigheter AB bland annat gällande prognostiserad totalkostnad samt 
alternativ för budget i balans för projektet.  
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med svar till Stadsvapnet, där bolaget 
konstaterar att det inte går att bygga färdigt huset i projektet Emigranten inom beslutad 
budget. En prognostiserad totalkostnad för projektet Emigranten etapp 5 har inte 
inkommit, med hänvisning till att rådande omständigheter gör att det är för osäkert att 
fastställa en siffra för en prognostiserad slutkostnad i projektet. Karlshamnsfastigheter 
AB har begärt anstånd med den korta tidsramen, för att återkomma med slutkostnad för 
projektet så snart det finns en mer korrekt siffra att ange.  
 
Vidare har Karlshamnsfastigheter AB inkommit till Stadsvapnet med kända 
osäkerhetsfaktorer och risker gällande Emigranten etapp 5 på begäran. Även vidtagna 
och planerade åtgärder har inkommit på begäran. Bedömningen är att styrelsen för 
Karlshamnsfastigheter AB har implementerat rimliga åtgärder utifrån kända risker. Det 
kvarstår trots åtgärder en väsentlig risk för att projektets totalkostnad kommer att avvika 
mer än befogat, då bygghandlingar är bristfälliga.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslås därför att löpande informera kommunstyrelsen om 
förhållandena i projektet Emigranten etapp 5. Särskild hänsyn har tagits av Stadsvapnet 
i Karlshamn AB i beredningen av flerårsplaner för resultatbudget och investeringar, 
eftersom osäkerheten i projektet kan få väsentliga ekonomiska konsekvenser för 
kommunkoncernen.       
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-11 
Protokollsutdrag SV § 70 2021 Emigranten etapp 5 
Protokollsutdrag SV § 51 2021 Lägesrapport från Karlshamnsfastigheter AB 
Emigranten etapp 5(3) 
Skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 1, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 2, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 3, skrivelse till Stadsvapnet sept 2021 
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Bilaga 4, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 

Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C), Bodil Frigren Ericsson (L) Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Gärdebring (M) tilläggsyrkar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån 
uppsiktsplikten redovisa för kommunfullmäktige en övergripande riskanalys och 
handlingsplan för det fortsatta arbetet. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på Magnus Gärdebrings (M) tilläggsyrkande. 
 
Elin Petersson (M), Britt Jämstorp (KD) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till 
Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden ställer Magnus Gärdebrings (M) tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. Omröstning begärs. 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder Magnus Gärdebrings (M) tilläggsyrkande röstar JA. 
Den som vill avslå Magnus Gärdebrings (M) tilläggsyrkande röstar NEJ. 
 
Omröstning 
 
Omröstningen utfaller i 14 röster på Magnus Gärdebrings (M) förslag, 31 röster för att 
avslå Magnus Gärdebrings (M) förslag och 2 ledamöter avstår från att rösta. 
 
Ledamot Parti 

 
Ersättare Ja 

(14) 
Nej 
(31) 

Avstår 
(2) 

Marie Sällström S 
   

Nej 
 

Gertrud 
Ivarsson 

C 
   

Nej 
 

Iréne 
Ahlstrand-
Mårlind 

M 
  

Ja 
  

Per-Ola 
Mattsson 

S 
   

Nej 
 

Annika 
Westerlund 

S 
   

Nej 
 

Leif Håkansson S 
   

Nej 
 

Ulla Sandgren S 
   

Nej 
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Ledamot Parti 

 
Ersättare Ja 

(14) 
Nej 
(31) 

Avstår 
(2) 

Jan Bremberg S 
   

Nej 
 

Monica Nobach S 
   

Nej 
 

Katrin 
Johansson 

S 
   

Nej 
 

Jan-Åke Berg S Frånv. Kerstin Linde 
 

Nej 
 

Susanne Olsson S Frånv. Kerstin Gustafson 
 

Nej 
 

Kenneth Hake S 
   

Nej 
 

Linda Winnetoft S 
   

Nej 
 

Tommy Persson S 
   

Nej 
 

Lena Sandgren S 
   

Nej 
 

Anders Karlsson S 
   

Nej 
 

Johnny Persson S 
   

Nej 
 

Christel 
Friskopp 

S 
   

Nej 
 

Ulf Gustavsson S Frånv. Göran Svensson 
 

Nej 
 

Marco 
Gustavsson 

C 
   

Nej 
 

Mats Dahlbom C 
   

Nej 
 

Ola Persson C 
   

Nej 
 

Lena Häggblad C 
   

Nej 
 

Claes Jansson MP 
   

Nej 
 

Charlott 
Lorentzen 

MP 
   

Nej 
 

Magnus 
Gärdebring 

M 
  

Ja 
  

Elin Petersson M 
  

Ja 
  

Magnus 
Sandgren 

M 
  

Ja 
  

Magnus 
Arvidsson 

M 
  

Ja 
  

Catarina Flod M Frånv. Britt Kilsäter Ja 
  

Lars Hasselgren M 
  

Ja 
  

Ulf Ohlsson M Frånv. Andreas Green Green Ja 
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Ledamot Parti 

 
Ersättare Ja 

(14) 
Nej 
(31) 

Avstår 
(2) 

Anna Arlid M 
  

Ja 
  

Ulla Olofsson M 
  

Ja 
  

Iman Omairat L Frånv. Stefan Sörensson Ja 
  

Bodil Frigren-
Ericsson 

L 
  

Ja 
  

Britt Jämstorp KD 
  

Ja 
  

Lars-Olof 
Larsson 

KD 
  

Ja 
  

Mona 
Wettergren 

SD 
   

Nej 
 

Görgen 
Lennarthsson 

SD 
   

Nej 
 

Tor Billing SD 
   

Nej 
 

Ulrika Berggren SD 
   

Nej 
 

Thor Ströberg SD 
    

Avstår 

Jonas Lingvärn SD 
   

Nej 
 

Margaretha 
Lennarthsson 

SD 
   

Nej 
 

Lena Johansson V Frånv. Veronika Hertelendy 
  

Avstår 
 
Reservationer 
 
De moderata, liberala och kristdemokratiska partigrupperna reserverar sig mot 
avslagsbeslutet på Magnus Gärdebrings (M) tilläggsyrkande till förmån för detsamma. 
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§ 150 Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun 2021/2364 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ställa sig positiv till investeringen i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön 
inklusive tillhörande åtgärder enligt beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för 
Karlshamns Energi Vatten AB:s förslag,   
 
att Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
styrelse om investeringen avviker från de förutsättningar och åtgärder som finns i 
beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är klar, för nytt ställningstagande till de nya 
förutsättningarna, samt 
 
att mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamn Energi Vatten 
AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB har berett ärendet och stället sig bakom 
alternativet med en fortsatt dricksvattenproduktion vid Långasjön i form av nytt 
ytvattenverk samt reservvattenuttag ifrån Mörrumsån. Bifogat finns det underlag som 
styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB samt Karlshamn Energi Vatten AB har ställt 
sig bakom.  
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2021-06-08 fått en grundlig information om de 
olika möjligheterna, vägvalen, jämförelser och vilken rekommendation som styrelsen för 
Karlshamns Energi Vatten AB lämnar gällande framtida vattenförsörjning i Karlshamns 
kommun. Utifrån det här föreslås kommunstyrelsen att ställa sig positiv till investeringen 
i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön inkl. tillhörande åtgärder enligt 
beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för Karlshamns Energi Vatten AB:s förslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta i enlighet med Stadsvapnet i Karlshamn där 
Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnets styrelse, 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om investeringen avviker från de 
förutsättningar och åtgärder som finns i beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är 
klar, för nytt ställningstagande till de nya förutsättningarna.  
 
Kommunstyrelsen föreslås också, att i enlighet med Stadsvapnet i Karlshamn AB, att ett 
mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamns Energi 
Vatten AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut 
om investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden.  
 
Bakgrund 
 
Flertalet utredningar, kopplat till en framtida vattenförsörjning i Karlshamn, har 
genomförts sedan den historiska tankbilsolyckan 1994, som skedde längs gamla väg 29 
mellan länsgränserna Småland och Blekinge. Både att utreda reservvattenalternativ och 
framtida ersättning för befintligt vattenverk vid huvudvattentäkten, Långasjön har varit 
aktuellt. 
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Den första omfattande utredningen, där alternativet att bygga ett helt nytt vattenverk 
ansågs som det bästa alternativet, ägde rum mellan åren 2013 – 2015. Under åren 2014 
– 2015 ges tillåtelse av kommunstyrelsen till tekniska nämnden att påbörja uppdraget 
med projektering för ett nytt ytvattenverk vid Långasjön samt till kommundirektör att 
genomföra markköp och beställa detaljplanarbete inom de beslutade 
investeringsramarna. 
 
År 2018 godkänns fastighetsförvärvningen av den nya tomten, marken köps in och 
planarbetet färdigställs med detaljplanering för ett nytt vattenverk. Samma år tas en 
processlösning för ett nytt ytvattenverk med tillhörande kostnadskalkyl fram. 
 
I början av år 2019 bolagiseras VA-enheten och organiserades inom Karlshamn Energi. 
Kompletterande utredningar startas upp av Karlshamn Energi AB för att granska om fler 
tänkbara alternativ är hållbara, såsom till exempel en annan variant av renovering av 
befintligt vattenverk samt avsaltning. 
 
Under år 2020 tillsätts en projektorganisation internt Karlshamn Energi AB 
innehållandes en projektledare, projektgrupp och styrgrupp. Målet med projektet under 
2020 har varit att komplettera och uppdatera tidigare utredningar samt göra en 
hållbarhetsanalys av samtliga investeringsalternativ genom att väga fördelar respektive 
nackdelar för olika bedömningskriterier inklusive lista tänkbara risker, att fastställa 
kapacitetsbehovet samt uppdatera investeringskalkyler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 69 2021 Investering i framtida vattenförsörjning i 
Karlshamns kommun(1) 
Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun(2) 
Protokollsutdrag från styrelsemöte i Karlshamn Energi Vatten AB 2021-05-10 
Sammanfattning_Presentation_NyttVV_StadsV_210916 

 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Energi Vatten AB  
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 151 Förändring av anläggningstaxa för vatten och avlopp 2021/2801 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift ändras enligt nedan från och med 
2021-12-01:  
 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar  
en bostadsenhet.  
 
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med 
bostadsfastighet, gäller följande för beräkning av antalet lägenhetsavgifter:  
 
En lägenhet för varje påbörjat 300 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmesyta, vars nyttjade bedöms likvärdigt  
med boende såsom hotell samt utbildning, sjukvård, sporthallar, butiker, småindustri, 
verkstad, utställningslokaler, stormarknader och likvärdigt.  
 
En lägenhet för varje påbörjat 500 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen avsedda för lager och likvärdigt. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Karlshamn Energi och Vatten AB beslutade 2021-09-30, § 34, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förändra VA-taxans 3 § enligt nedan, att gälla från 1 
december 2021: 
 
"Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar 
en bostadsenhet. 
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med 
bostadsfastighet, gäller följande för beräkning av antalet lägenhetsavgifter: 
 
En lägenhet för varje påbörjat 300-m2-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard 
SS 21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmesyta, vars nyttjade bedöms likvärdigt 
med boende såsom hotell samt utbildning, sjukvård, sporthallar, butiker, småindustri, 
verkstad, utställningslokaler, stormarknader och likvärdigt. 
 
En lägenhet för varje påbörjat 500 m2-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
21054:2009 för utrymmen avsedda för lager och likvärdigt." 
 
Förslaget att ändra parametern lägenhetsavgift i anläggningsavgifterna för utrymmen 
avsedda för lager eller likvärdig baseras på att Karlshamn Energi Vatten AB vill öka 
rimligheten i den anläggningsavgift lagerbyggnader belastas med utifrån kostnad för 
anslutning samt den nytta byggnaden har av VA-tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fr o m 
2021-12-01 
Protokollsutdrag KEVAB 2021-09-30 § 34 
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Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi och Vatten AB 
Marknadschef Per Håkansson 
Författningssamlingen 
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§ 152 Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom miljöbalkens 

område 2021/2818 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) samt förordning (1998:940) om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställa förslaget till 
taxebestämmelser med tillhörande taxebilagor 1, 2 och 3,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt  
 
att taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive taxebilaga 1 och 2 
beslutad av kommunfullmäktige 2014‐01-07, § 2, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundets nuvarande taxa inom miljöbalkens område är från 2014 och är 
framtagen utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) dåvarande förslag till 
taxemodell. Sedan dess har såväl lagstiftning som synen på finansieringen av tillsynen 
förändrats. SKR har under senare år arbetat med en ny modell för taxa inom 
miljöbalkens område. Målet har varit en taxa som tydligt kopplar ihop tillsynsplaneringen 
och finansieringen av tillsynen inom miljöbalken och där det är tillsynsbehovet som styr 
vilken finansiering som behövs. 
 
Miljöförbundet har behov av att anpassa taxan efter gällande lagstiftning. Utöver detta är 
en ändrad taxemodell en del i förbundets utvecklingsarbete, där ett gott företagsklimat 
och förenkling för medlemskommunernas verksamhetsutövare och invånare är en viktig 
del. Målet är en tydligare taxa. Där vad som ligger till grund för tillsynsavgifterna är 
transparent och där finansiering och planering av tillsynsverksamheten utgår från 
verksamheternas tillsynsbehov. I den nya behovsstyrda taxemodellen är det alltså 
tillsynsbehovet som styr taxan och det samlade tillsynsbehovet för branschen som 
anger vilken avgift som debiteras. Beroende på vilken bransch en verksamhet tillhör och 
storleken på verksamheten debiteras tillsynen med hjälp av avgiftsnivåer, 
förskottsbetalning eller efterskottsbetalning. 
 
Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A- och B-verksamheter1) har i grunden 
länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen kan överlåta tillsynen gällande 
dessa verksamheter till den kommunala tillsynsmyndigheten. Miljöförbundet har i dag 
miljötillsynsansvaret för majoriteten av de tillståndspliktiga verksamheterna i västra 
Blekinge. Då tillsynsbehovet inte bör skilja sig åt beroende på om en bransch har 
kommunal eller statlig tillsynsmyndighet blir tillsynsbehovet för tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter i den nya taxemodellen samma som enligt statens förordning 
om avgifter för tillsyn och prövning (FAPT 2). Antalet timmar en tillståndspliktig 
verksamhet betalar för i den nya taxemodellen blir således samma oavsett om det är 
länsstyrelsen eller kommunen som har det operativa tillsynsansvaret. 
 
Mindre verksamheter, som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga, går över till 
efterhandsdebitering i det nya taxeförslaget. 
 
Förslaget till ny taxa består av fyra delar - taxebestämmelser och tre stycken taxebilagor 
som anger avgiften för förbundets tillsyn. Beroende på vilken bransch en verksamhet 
tillhör debiteras avgiften enligt någon av taxebilagorna 1-3. 
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Vid framtagandet av taxan har SKRs mallar för en behovsstyrd miljötaxa använts. Taxan 
omfattar såväl företag som enskilda privatpersoner. 
Avgifterna tas ut med stöd av miljöbalken (1998:808), 27 kap. 1 § och kommunallagen 
(2017:725), 2 kap. 5-6 §§. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 50/2021 Beslut gällande ny taxa för Miljöförbundet 
Blekinge Västs verksamhet inom miljöbalkens område 
Taxabestämmelser 
Taxebilaga 1 
Taxebilaga 2 
Taxebilaga 3 
Protokollsutdrag KF § 2/2014 Taxor för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet 

 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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§ 153 Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom 

strålskyddslagens område 2021/2818 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med stöd av strålskyddsförordningen (2018:506) fastställa förslaget till 
taxebestämmelser gällande tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen (2018:396) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av denna lag,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt 
 
att taxan för tillsyn och prövning enigt strålskyddslagen beslutad av kommunfullmäktige 
2018-12-17, § 211, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för prövning och 
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) samt förordningar och föreskrifter meddelade 
med stöd av strålskyddslagen och ersätter Miljöförbundets tidigare taxa inom 
strålskyddslagstiftningens område från 2018.  
 
Ny strålskyddstaxa behövs för att möjliggöra debitering av provtagning och analys av 
prover i samband med tillsyn, samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium. 
Kontrollköp vid solarier i samband med tillsyn kan behövas för att kontrollera hur 
ålderskontrollen av 18-årsgränsen fungerar i praktiken. Förslaget innebär att fasta 
handläggningsavgiften för anmälan av solarier, övergår till att bli en handläggningsavgift 
där verklig nedlagd handläggningstid debiteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 60/2021 
Förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
Protokollsutdrag KF § 211/2018 Nya taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst 
verksamhet i Karlshamns kommun 

 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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§ 154 Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom 

livsmedelslagstiftningens område 2021/2818 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa förslaget till taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område med 
stöd av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade 
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av 
ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna 
lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt 
  
att taxan för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område beslutad av 
kommunfullmäktige 2019-11-18, § 207, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område och ersätter Miljöförbundets tidigare taxa inom 
livsmedelslagstiftningens område från 2020.  
 
Med detta förslag till ny livsmedelstaxa, övergår Miljöförbundet helt till att debitera all 
livsmedelskontroll efter utförd tillsyn med den tid som är nedlagd i varje ärende. Avgiften 
för registrering av livsmedelsanläggning föreslås fastställas till en timmes 
handläggningstid, vilket är samma avgift som i nuvarande taxa. 
 
Nytt är att Miljöförbundet förslås få rätt att ta betalt för handläggning som utförs efter ett 
meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning. RASSF skickas ut inom unionen 
när potentiellt hälsoskadliga livsmedel distribuerats inom Europa. 
 
Kontrollmyndighetens rätt till inköp under dold identitet som en del av 
livsmedelskontrollen, har inte funnits tidigare varför möjlighet att kunna ta betalt för detta 
har lagts till i taxan. 
 
Material i kontakt med livsmedel (livsmedelsförpackningar) har inte tidigare legat under 
kommunens kontroll, men sedan 1 juli 2021 har detta tillsynsområdet tillkommit för 
Miljöförbundet. Därför möjliggörs debitering av detta nya tillsynsområde med förslaget till 
ny livsmedelstaxa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 61/2021 
Förslag till taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område 
Protokollsutdrag KF § 207/2019 Taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
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Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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§ 155 Uppräkning av Miljöförbundet Blekinge Västs timkostnader 2022 2021/2818 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att höja timkostnaden per timme för Miljöförbundet Blekinge Västs tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken från 966 kr/timme till 995 kr/timme,  
 
att höja timkostnaden per timme för Miljöförbundet Blekinge Västs tillsyn och kontroll 
inom livsmedelslagstiftningens område, enligt strålskyddslagen, lagen om animaliska 
biprodukter, lagen om internationella hot mot människors hälsa, tobakslagen samt lagen 
om receptfria läkemedel från 966 kr/timme till 995 kr/timme, samt 
 
att de nya timkostnaderna per timme ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med att Miljöförbundet föreslår att förbundet helt ska gå över till 
efterhandsdebitering inom livsmedelslagstiftningens område och delvis inom 
miljöbalkens område har behovet av att se över timavgifterna inom förbundets 
verksamhet aktualiserats. De nu föreslagna höjningarna av timkostnaderna bedöms 
vara nödvändiga för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för förbundets verksamhet 
och en god ekonomisk hushållning. 
 
I förslaget har förbundet använt Sveriges Kommuner och Regioners mall för att beräkna 
handläggningskostnaden per timme för miljöbalkens respektive 
livsmedelslagstiftningens område. Beräkningsmallen från SKR tar hänsyn till förbundets 
personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader som är förknippade med och som 
behövs för att kunna utföra tillsyn och kontroll. Förslagen till timkostnader speglar de 
genomsnittliga kostnader som förbundet har per timme för den handläggning, tillsyn och 
kontroll som utförs inom förbundets myndighetsområden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 62/2021 

 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller desamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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§ 156 Taxor för rengöring och brandskyddskontroll - Räddningstjänsten Västra 

Blekinge 2021/120 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att taxan för sotning och brandskyddskontroll inom Karlshamns kommun lämnas 
oförändrad under perioden augusti till december 2021,  
 
att från och med beredningen av aktuell taxa för år 2022 ska denna ske av respektive 
medlemskommun, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande 
beslut. 
 
Sammanfattning 
 
I ärendet föreslås att aktuell taxa lämnas oförändrad för årets sista fem månader och att 
beredningsansvaret för kommande taxa överförs till respektive medlemskommun. 
 
Bakgrund 
 
Enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, 
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får 
föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande ordning 
innebär att taxan antas av kommunfullmäktige efter beredning i direktionen för 
räddningstjänsten. 
 
Förslag om oförändrad taxa 2021, del av året: 
 
I februari månad 2021 beslutade Karlshamns (KF § 10/2021), Sölvesborgs (KF § 
15/2021) och Olofströms (KF § 15/2021) kommuner att höja taxan för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten Västra 
Blekinge. Höjningen av taxa rengöring innebar en procentuell ökning med 7,43 % och 
taxa brandskyddskontroll ökade med 5,11%. 
 
På grund av den försenade avtalsrörelsen år 2020 publicerade SKR sotningsindex först i 
december månad. Lönerevisionen inom sotningsverksamheten sker normalt 1 april men 
då det tar tid att höja taxorna i kommunerna brukar höjningen behöva ske någon eller 
några månader senare. För att kompensera sotningsverksamheten var indexet 
konstruerat så att hela årets höjning då slogs ut på färre månader. Vid en till två 
månaders försening blir det normalt små justeringar av indexet. År 2020 innebar det 
sena indexet att höjning tas ut på väldigt få månader. 
 
När sedan 2021 års index publicerades (2021-03-16, cirkulär 21-13) skulle den sena 
höjningen av 2020 års index nu innebära en sänkning av taxan för år 2021. 
Förändringen av 2021 års taxa innebär, enligt SKR, en sänkning med 8,08 %. För att 
undvika en besvärlig situation där kunder som beställer rengöring alternativt 
brandskyddskontroll i mars-juli månad 2021 får betala en högre avgift jämfört med de 
som beställer från och med augusti månad föreslår Räddningstjänsten Västra Blekinge 
att taxan lämnas oförändrad. 
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Förändrad beredning av taxa för sotning och brandskyddskontroll: 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge föreslår att beredningen av taxa för rengöring 
(sotning) samt taxa för brandskyddskontroll överlämnas till respektive medlemskommun 
enligt direktionens beslut (RVB § 1096). Förändringen innebär en mer tidseffektiv 
beredning då taxan inte behöver föreslås av Räddningstjänstens direktion utan kan 
antas direkt av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Direktionen ser inte några 
samordningsvinster som gör att taxan ska beredas av en och samma part då taxan 
skiljer sig åt i de olika kommunerna samt att sotningsverksamheten utförs av olika 
entreprenörer. Uppdraget att bereda sotningstaxan finns ej specificerat i förbundets 
förbundsordning eller i direktionens reglemente. Förändringen tydliggör även 
Räddningstjänstens roll i sin myndighetsutövning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för rengöring (sotning) 
Taxa för brandskyddskontroll 
Missiv RVB dnr 2021-000183 
Protokoll RVB §1095, sotningsindex år 2021 
Protokoll RVB §1096 Beredning av sotningstaxa 
Cirkulär 21-13 Sotningsindex 2021 

 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Författningssamlingen 
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§ 157 Taxa för myndighetsutövning 2022 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 

2021/2727 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta taxa för myndighetsutövning 2022 för Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade 
taxor avseende myndighetsutövning för år 2021, se bilaga.  
 
Förslag till taxa för myndighetsutövning för år 2022 och prislista 2022 är uppräknade 
med prisindex för kommunal verksamhet, 2,3 % och 1,8 % övrigt index.  
 
Som en konsekvens av förändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor, 
LBE, förslår direktionen en förändring av taxan för godkännande av föreståndare 
brandfarlig respektive explosiv vara. Denna taxa uppgick tidigare till en faktor. 
Direktionen föreslår att taxan för en ren anmälan, där förbundet endast har mindre 
handläggning, ska uppgå till en faktor och att en taxa på två faktorer tillkommer för de 
ärenden som kräver en mer omfattande lämplighetsprövning.  
 
En lämplighetsprövning medför kontakt med polismyndigheten och i vissa fall samråd 
kring deras yttranden. Detta har tidigare gällt endast föreståndaren men efter 
förändringarna i LBE, som trädde i kraft den 1 augusti 2021, innefattar prövningen även 
andra deltagare som finns i verksamheten.  
 
Tidigare har denna mer omfattande lämplighetsprövning endast utförts på sökande som 
ska hantera explosiv vara men nu kan den komma att utföras även på vissa personer 
som hanterar brandfarlig vara. Av denna anledning behöver man inte längre skilja på 
brandfarlig och explosiv vara utan skillnaden blir beroende av hur omfattande 
hanteringen är.  
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för myndighetsutövning RVB 2022 
Protokollsutdrag RVB § 1127 Taxa för myndighetsutövning samt prislista år 2022 

 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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§ 158 Revidering av taxa för uthyrning av Lokstallarna 2021/2562 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lokalhyran för Lokstallarnas lokaler räknas i entimmes-pass och att 8-timmarshyran 
stryks. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2019-09-25, § 65, att uppdra åt förvaltningschefen att se över 
taxesystemet för uthyrning av Lokstallarna. Lokstallarna har lokaler för uthyrning till flera 
målgrupper med olika behov och förutsättningar. Det finns skillnader i taxesystemet 
mellan samlingslokalerna i Lokstallarna gentemot Bellevueparken och Stadsteatern. För 
att bedöma om man kan harmonisera dessa skillnader och underlätta för både 
beställare/hyresgäster och bokningsansvariga har det föreslagits att en översyn görs av 
taxesystemet på Lokstallarna. 
 
Kultursamordnarnas förslag till beslut innebär att arbetet med bokning av lokalerna och 
uträkningen av vad dessa kostar för hyrestagare blir enklare och tiden för 
handläggningen effektiviseras. Det blir också en övergripande tydlighet gällande 
taxesystemet. Sättet att kostnadsberäkna hyran i Lokstallarnas lokaler blir då likadan 
som för kommunens övriga samlingslokaler och scener exempelvis Bellevueparken, 
Svängsta Medborgarhus och Stadsteatern. Hyran för 8-timmar blir obetydligt dyrare om 
den räknas i entimmes taxa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 35 2021 Översyn taxesystem uthyrning Lokstallarna 
Prisförändring en timmes pass från dokument Taxor och avgifter 2019-2020 
Bilaga 2 Taxor-2018-2019 
Förtydligande angående nämndernas ansvar för lokaltaxan, 2013-01-14 
Protokollsutdrag KF § 29.2013 Taxor och avgifter i Lokstallarna 
Protokollsutdrag KN § 6.2012 Taxor och hyror i Lokstallarna, inkl 
beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till KS 2013-12-06 ang taxor och avgifter för kommunens 
egna avgifter, UHLG 

 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
Författningssamlingen 
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§ 159 God vård (generellt statsbidrag) - fördelning till omsorgsnämnden 2021/2869 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att omsorgsnämnden tillförs 15,9 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
God vård och omsorg av äldre personer 2021, samt 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden rekvirerade statsbidraget god vård om 15,9 mnkr för användning till 
ökad kvalité inom äldreomsorgen. En plan arbetades fram för utveckling inom omsorgen 
och i budgeten 2021 har flera förstärkningar genomförts som finansieras med 
statsbidraget. Villkoren för statsbidraget har förändrats vilket innebär att rekvirerade 
medel inte behöver återbetalas om kostnaderna inte motsvarar intäkten. Med 
förändringen klassificeras statsbidraget inte längre som ett riktat statsbidrag utan som 
ett generellt och skall därmed redovisas på finansförvaltningen. Kommunstyrelsen 
föreslås omfördela bidraget från finansförvaltningen till omsorgsnämnden. 
Tilläggsanslaget möjliggör ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete samtidigt som 
redan ackumulerade kostnader erhåller finansiering. 
 
Bakgrund  
 
Covid-19 har ökat medborgarnas fokus på kvalité och omsorg om de äldre. Regeringen 
har beslutat att fördela fyra miljarder till Sveriges kommuner för att säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre 2021. Karlshamns kommun har tilldelats 15,9 mnkr. 
Statsbidraget är tänkt att vara återkommande med start 2021 och beslut om 
statsbidraget och villkor för nästkommande år sker i december 2021. Socialstyrelsen har 
lyft fram följande exempel på utvecklingsområden inom äldreomsorgen: 
 

• förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor 
• arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom 
• förstärka eller utveckla lokala demensteam och samverkansteam på 

ledningsnivå i 
enlighet med det standardiserade insatsförloppet vid demenssjukdom 

• aktiviteter som syftar till att motverka ensamhet bland äldre 
• öka personalkontinuiteten 
• förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala 

hälso- och sjukvården 
• förebygga smittspridning av covid-19 
• utveckla stöd till anhöriga och anhörigvårdare 
• utveckla informationssäkerheten 
• investering i utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen 
• övriga investeringar som syftar till att öka kvalitén i vården och omsorgen av 

äldre personer 

Statsbidraget var från början villkorat varpå omsorgsnämnden rekvirerade bidraget. 
Efter dialog med Sveriges kommuner och Regioner, SKR, kommer 2021 års bidrag inte 
längre återkrävas om kommunen inte har kostnader som motsvarar intäkterna. 
Karlshamns kommun behöver dock återrapportera hur kommunen använt statsbidraget. 
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Med förändringen klassificeras statsbidraget under 2021 som ett generellt statsbidrag 
och inte som ett riktat enligt Rådet för kommunal redovisning, RKR R2.   
 
Förändringen medför att statsbidraget redovisningsmässigt hanteras under 
finansförvaltningen istället för omsorgsnämnden. Förändringen minskar 
omsorgsnämndens intäkter med -15,9 mnkr och ökar finansförvaltningens med +15,9 
mnkr.  
 
Kommunstyrelsen föreslås omfördela hela statsbidraget för att det kvalitetsförbättrande 
arbetet skall fortgå och för att redan ackumulerade kostnader kopplat till statsbidraget 
ska mötas av bidraget. Statsbidraget kommer att användas för kostnader enligt fastlagd 
plan, verkställda utökningar i 2021 års budget, merkostnader på grund av covid-19, 
merkostnader på grund av demografin och övriga åtgärder som anses nödvändiga för 
en ökad kvalité och enligt övriga exempel på utvecklingsområden baserat på 
socialstyrelsens anvisningar.   
 
Ekonomichef Åsa Nygren informerar om att den föreslagna att-satsen behöver ändras 
för att rapporteringen till Riksskatteverket ska bli rätt. Följande att-satser föreslås: 
 
att omsorgsnämnden tillförs 15,9 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
God vård och omsorg av äldre personer 2021, samt 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Plan för utvecklingsarbete inom omsorgsförvaltningen för 2021 
God vård anvisningar 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Omsorgschef Torill Skaar Magnusson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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§ 160 Skolmiljarden (generellt statsbidrag) - fördelning till utbildningsnämnden 

2021/2869 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utbildningsnämnden tillförs 3,7 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
Skolmiljarden 2021, samt 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
 
Sammanfattning 
 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medfört beslutade regeringen att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. När regeringen 
ändrade Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade de också att tillskjuta 
uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor.  
 
Syftet med detta tillskott har varit att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. 
 
Kommunerna har inte behövt ansöka om pengarna, utan de har betalats ut till alla 
kommuner. Varje kommun har sedan fått ansvar för hur den praktiska hanteringen ska 
genomföras och om eventuella prioriteringar ska genomföras. 
 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av dessa resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. 
 
Skolverket har betalat ut statsbidraget vid tre tillfällen under 2021 (februari, juni och juli) 
och intäkterna har fördelats till utbildningsförvaltningen på samma sätt som andra 
riktade bidrag. Utbildningsförvaltningen har fördelat medlen till verksamheterna enligt 
elevantalsprincipen för att säkerställa likvärdighet visavi fristående huvudmän. 
 
Vid kontakt med SCB konstateras att dessa medel ska bokas som intäkt hos 
kommunerna på ”Generella bidrag” för att sedan fördelas ut till verksamheterna. Därför 
behöver en teknisk justering göras, där dessa medel bokas om på Generella bidrag för 
att sedan tillföras utbildningsnämnden. Aktuell summa är 3 736 tkr. 
 
Ekonomichef Åsa Nygren informerar om att den föreslagna att-satsen behöver ändras 
för att rapporteringen till Riksskatteverket ska bli rätt. Följande att-satser föreslås:  
 
att utbildningsnämnden tillförs 3,7 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
Skolmiljarden 2021, samt  
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
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Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Controller Susanne Andersén 
Controller Jennie Blomqvist 
Controller Marie Nilsson 
Controller Mikael Jonsson 
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§ 161 Ny förvaltningsorganisation omsorg samt arbete och välfärd 2022 2021/2440 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ändra namnet på omsorgsnämnden till socialnämnden från 2022-01-01.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med hantering av förslaget till ny 
nämndsorganisation för omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten av en sammanslagning av 
omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd (2021-03-09). 
 
Rapportering i ärendet skedde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-27 och 2021-
05-11 vilket ledde till ett beslut 2021-05-18 om att förordna nuvarande förvaltningschef 
för omsorgsförvaltningen till att även vara chef för förvaltningen för arbete och välfärd. I 
beslutsunderlaget framgår att mycket talar för en sammanslagen förvaltning men att 
processen bör ske kontrollerat och med stort mått av delaktighet från de berörda 
ledningsgrupperna och förvaltningssamverkansgrupperna. 
 
Slutligt beslut om en eventuell sammanslagning skulle ske senast i oktober. Efter en 
lägesbeskrivning av förvaltningschef och den HR–specialist som stöttat i processen 
2021-09-14 så fick kommunstyrelsens arbetsutskott möjlighet att ge sina synpunkter 
inför ett slutligt beslut.  
 
Nuvarande organisation fastställdes genom ett beslut 2016 utifrån förslag i en utredning 
från 2015 som initierades av den dåvarande kommundirektören och gällde från 2017. 
Beslutet innebar att dela den dåvarande omsorgsförvaltningen i två förvaltningar 
(omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd) samt att flytta 
arbetsmarknadsenheten från utbildningsförvaltningen till förvaltningen för arbete och 
välfärd. Det fanns redan tidigare två nämnder som dåvarande omsorgsförvaltningen 
rapporterade till, omsorgsnämnden och socialnämnden.  
 
En uttalad ambition var att hantera integrationsfrågor i den nya förvaltningen utifrån ett 
behov av kraftsamling kopplat till den pågående flyktingkrisen samt att knyta individ- och 
familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten närmare varandra. Det framgår av 
beslutet att den nya organisationen inte fick medföra några kostnadsökningar för 
styrning, ledning och administration. 2017 beslutades att från 2018 flytta LSS-frågorna 
från omsorgsnämnden till socialnämnden (och därmed förvaltningen för arbete och 
välfärd) som samtidigt bytte namn till nämnden för arbete och välfärd. 
 
En uppföljning drygt fyra år efter att förändringen trädde i kraft finner följande: 
 

• Flyktingkrisen kulminerade redan i slutet av 2015 och under 2016 och 2017 
hanterade kommunen efterarbetet av denna. Det finns fortfarande ett ekonomiskt 
åtagande för kommunen kopplat till de nyanlända som inte kommit i 
sysselsättning vilket hanteras av individ- och familjeomsorgen och 
arbetsmarknadsenheten. De sista resterna av mottagningsorganisationen 
avvecklades under 2019 och 2020.  

 
• Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten 

har efter en del initiala problem kunnat utvecklas och fungerar från hösten 2019 
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väl och dessa har också organisatoriskt knutits närmare varandra inom 
förvaltningen.  

 
• Kostnaderna för styrning, ledning och administration har ökat betydligt sedan 

delningsbeslutet. 
 

• LSS-verksamhetens kostnad per brukare ökade initialt kraftigt efter 
organisationsförändringen men har sedan ett par år minskat så att den är tillbaka 
på ungefär samma nivå som innan förändringen. 

 
• Den ansvariga nämnden för arbete och välfärd beslutade 2019 och 2020 om 

handlingsplaner som inte helt genomförts och inte lett till en ekonomi i balans 
vilket till viss del beror på volymökningar som lett till ökade resursbehov men 
också att åtgärder av olika skäl inte genomförts eller gett förväntad effekt. 

 
Förväntade effekter av en återgång till en gemensam förvaltningsorganisation: 
 

• Minskade kostnader för styrning, ledning och administration. 
 

• Utvecklingen av samordnade insatser från individ- och familjeomsorgen och 
arbetsmarknadsenheten kan fortsätta och intensifieras genom att det inledda 
arbetet fortgår. 

 
• Ett ökat samarbete avseende bemanningsplanering inom LSS, särskilt boende 

och ordinärt boende, vilket kan ge förbättrade personalnyckeltal och positiva 
effekter för sjuktal och kompetensförsörjning. 

 
• Handlingsplanen för att minska kostnaden per brukare kan fortsätta. 

 
• Verksamheterna i övrigt förväntas inte påverkas. 

 
• Större möjligheter för stödfunktionerna inom ekonomi och HR att stötta 

förvaltningen i arbetet med att komma till rätta med det ekonomiska underskottet 
med utgångspunkt i den genomlysning av ekonomin som skett under 2020 och 
2021. 

 
En analys har skett av intern organisation, samordnad administration och ledning samt 
behov av förändringar i förvaltningsstrukturen med särskilt avsatt stöd från HR- och 
ekonomiavdelningen och denna har utmynnat i ett förslag till organisation som 
processats inom förvaltningarna. I analysen har frågan om namn på förvaltningen lyfts 
fram som en viktig markering av vilken lagstiftning som hanteras inom förvaltningen och 
att man bygger något nytt och gemensamt. Namnet föreslås därför vara 
socialförvaltningen. Det är då rimligt att den nämnd som styr verksamheten av samma 
anledning kallas socialnämnd. 
 
I enlighet med beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott har de bägge 
förvaltningssamverkansgrupperna utgjort en gemensam arbetsgrupp som tillsammans 
med förvaltningarnas ledningsgrupper genomfört riskbedömningar och också 
dessförinnan varit delaktiga i det analysarbete som skett. Riskbedömning befogas 
beslutet. 
Det som kvarstår är en slutlig samverkan inom den centrala samverkansgruppen samt 
förhandling av chefskap för förvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
 
Organisationsförändring Omsorgsförvaltning - Arbete och Välfärd 210902 
Protokoll förvaltningssamverkansgrupp omsorg och AV 2021-09-07 

 
Yrkanden 
 
Lars-Olof Larsson (KD), Elin Petersson (M) och Magnus Arvidsson (M) yrkar att namnet 
ändras till välfärdsnämnden från 2022-01-01. 
 
Tor Billing (SD) yrkar att namnet ändras till social- och omsorgsnämnden från  
2022-01-01. 
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutat att biträda kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.  
 
Ordföranden fastställer kommunstyrelsens förslag som huvudförslag. 
 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden först 
Karlshamnsoppositionens förslag mot Sverigedemokraternas förslag.  
 
Följande propositionsordning fastställs:  
Den som biträder Karlshamnsoppositionens förslag röstar JA.  
Den som biträder Sverigedemokraternas förslag röstar NEJ. 
 
Omröstning 
 
Omröstningen utfaller i 16 röster på Karlshamnsoppositionens förslag, 9 röster på 
Sverigedemokraternas förslag. 25 ledamöter väljer att avstå från att rösta.  
 
Ledamot Parti 

 
Ersättare Ja 

(16) 
Nej 
(9) 

Avstår 
(25) 

Marie Sällström S 
    

Avstår 
Gertrud Ivarsson C 

    
Avstår 

Iréne Ahlstrand-Mårlind M 
  

Ja 
  

Per-Ola Mattsson S 
    

Avstår 
Annika Westerlund S 

    
Avstår 

Leif Håkansson S 
    

Avstår 
Ulla Sandgren S 

    
Avstår 

Jan Bremberg S 
    

Avstår 
Monica Nobach S 

    
Avstår 

Katrin Johansson S 
    

Avstår 
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Ledamot Parti 

 
Ersättare Ja 

(16) 
Nej 
(9) 

Avstår 
(25) 

Jan-Åke Berg S 
    

Avstår 
Susanne Olsson S Frånv. Kerstin 

Gustafson 

  
Avstår 

Kenneth Hake S 
   

Nej 
 

Linda Winnetoft S 
    

Avstår 
Tommy Persson S 

    
Avstår 

Lena Sandgren S 
    

Avstår 
Anders Karlsson S 

    
Avstår 

Johnny Persson S 
    

Avstår 
Christel Friskopp S 

    
Avstår 

Ulf Gustavsson S 
  

Ja 
  

Marco Gustavsson C 
    

Avstår 
Mats Dahlbom C 

    
Avstår 

Ola Persson C 
    

Avstår 
Lena Häggblad C 

    
Avstår 

Claes Jansson MP 
    

Avstår 
Charlott Lorentzen MP 

    
Avstår 

Magnus Gärdebring M 
  

Ja 
  

Elin Petersson M 
  

Ja 
  

Magnus Sandgren M 
  

Ja 
  

Magnus Arvidsson M 
  

Ja 
  

Catarina Flod M Frånv. Britt Kilsäter Ja 
  

Lars Hasselgren M 
  

Ja 
  

Ulf Ohlsson M 
  

Ja 
  

Anna Arlid M 
  

Ja 
  

Rickard Holmberg M 
  

Ja 
  

Ulla Olofsson M 
  

Ja 
  

Iman Omairat L Frånv. Stefan 
Sörensson 

Ja 
  

Bodil Frigren-Ericsson L 
  

Ja 
  

Britt Jämstorp KD 
  

Ja 
  

Lars-Olof Larsson KD 
  

Ja 
  

Mona Wettergren SD 
   

Nej 
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Ledamot Parti 

 
Ersättare Ja 

(16) 
Nej 
(9) 

Avstår 
(25) 

Görgen Lennarthsson SD 
   

Nej 
 

Tor Billing 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 
    

Avstår 
Lena Johansson V Frånv. Veronika 

Hertelendy 

  
Avstår 

 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot karlshamnsoppositionens 
förslag. 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Den som biträder karlshamnsoppositionens förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 27 röster på kommunstyrelsens förslag, 15 röster på 
Karlshamnsoppositionens förslag. 8 ledamöter väljer att avstå från att rösta.  
 
Ledamot Parti 

 
Ersättare Ja 

(27) 
Nej 
(15) 

Avstår 
(8) 

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 Frånv. Kerstin 
Gustafson 

Ja 
  

Kenneth Hake S 
  

Ja 
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Linda Winnetoft S 

  
Ja 

  

Tommy Persson S 
  

Ja 
  

Lena Sandgren S 
  

Ja 
  

Anders Karlsson S 
  

Ja 
  

Johnny Persson S 
  

Ja 
  

Christel Friskopp 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 Frånv. Britt Kilsäter 
 

Nej 
 

Lars Hasselgren M 
   

Nej 
 

Ulf Ohlsson M 
   

Nej 
 

Anna Arlid M 
   

Nej 
 

Rickard Holmberg M 
   

Nej 
 

Ulla Olofsson M 
   

Nej 
 

Iman Omairat L Frånv. Stefan 
Sörensson 

 
Nej 

 

Bodil Frigren-Ericsson L 
   

Nej 
 

Britt Jämstorp KD 
   

Nej 
 

Lars-Olof Larsson KD 
   

Nej 
 

Mona Wettergren SD 
    

Avstår 
Görgen Lennarthsson SD 

    
Avstår 

Tor Billing SD 
    

Avstår 
Ulrika Berggren SD 

    
Avstår 

Tommy Mikkelsen SD 
    

Avstår 
Thor Ströberg SD 

    
Avstår 
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Jonas Lingvärn SD 

    
Avstår 

Margaretha Lennarthsson SD 
    

Avstår 
Tommy Larsson V 

  
Ja 

  

Lena Johansson V Frånv. Veronika 
Hertelendy 

Ja 
 

 

 
Kommunfullmäktige har därmed antagit kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
 
De moderata, liberala och kristdemokratiska partigrupperna reserverar sig till förmån för 
Karlshamnsoppositionsens förslag. 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig till förmån för 
Sverigedemokraternas förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
HR-specialist Jessica Lindström 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 162 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner 

2021/2738 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 
2022-01-01–2023-12-31 i enlighet med upprättat förslag, samt  
 
att ovanstående gäller under förutsättning att samtliga länets kommuner fattar 
motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut och 
det nya avtalet gäller 2022-01-01–2023-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet. 
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet. 
 
Ledningsgruppen för ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2021 till 
2 953 010 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 953 010 kronor årligen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 123 2021 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge 
och Blekinges kommuner 
Avtal om FoU-verksamhet 2022-01-01--2023-12-31 

 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 163 Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 

2021/2697 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2021-09-15, § 60, att föreslå kommunfullmäktige att anta 
biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-09-28, § 57, att ställa sig bakom den del i 
biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 som gäller 
skolbiblioteken. 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting 
ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit 
omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014, där det står att kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner. 
 
Det åligger således varje kommun och region att anta en biblioteksplan. Det har tidigare 
varit en folkbiblioteksplan och inte en heltäckande kommunal biblioteksplan. I 
biblioteksplanen för Karlshamn för 2022-2024 tas ett helhetsgrepp på den kommunala 
biblioteksverksamheten, där både folkbibliotekets verksamhet och skolbibliotekens 
verksamheter ingår. Biblioteksplanen har även utökats med en medieplan som ger 
medborgarna en fördjupad syn på både folkbibliotekets och skolbibliotekens utbud och 
service med avseende på medier. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för 
personal och beslutsfattare. Det ska även synliggöra utbud och service för 
medborgarna, vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen 
ska vara uppföljningsbar, den ska vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den 
uppföljningsstruktur som finns genom Karlshamns kommuns aktuella styrmodell. 
 
Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med regionala biblioteksverksamheter 
och landets kommuner följa upp hur biblioteksplanerna utformats och används. 
Karlshamns kommun ansöker årligen om inköpsstöd till litteratur från Kulturrådet. För att 
erhålla medel krävs en aktuell och giltig biblioteksplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 60 2021 Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns 
kommun 2022-2024(1) 
Biblioteksplan och medieplan 2022-2024 
Protokollsutdrag UN § 57 2021 Biblioteksplan och medieplan för Karlshamns 
kommun 2022-2024 
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Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden  
Utbildningsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 164 Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2021-03-11 - 2021-10-20 

2020/1025 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Krisledningsnämnden ska anmäla de beslut som fattas av nämnden vid närmast 
följande fullmäktige enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 5 §. Fullmäktige 
beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för detta. 
 
Krisledningsnämnden har redovisat beslut om åtgärder fram till och med 2021-03-11. 
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2021-03-12 – 2021-10-20. 
 
KRISLEDN § 17/2021 Nedsättning av 
avgifter för tillsyn enligt alkohollagen pga 
Covid-19/Corona 2020/2466 

att retroaktivt sätta ner fast och rörlig 
avgift för tillsyn enligt alkohollagen till noll 
kronor för år 2020, samt  
 
att finansiering hanteras inom 
kommunens resultat. 
 

KRISLEDN § § 23/2021 Förslag rörande 
återgång till fysiska nämnd- och 
fullmäktigesammanträden 2020/3274 

att från och med den 1 oktober 2021 ge 
respektive nämnds presidium samt 
kommunfullmäktiges presidium mandat 
att avgöra om nämndernas respektive 
fullmäktiges sammanträden ska 
genomföras fysiskt eller digitalt, 
 
att de aktuella sammanträdena ska 
genomföras antingen fysiskt eller digitalt, 
inga hybridmöten ska tillåtas, samt 
 
att mindre sammanträden, arbetsutskott 
och liknande, även i fortsättningen ska 
genomföras digitalt.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Stabssekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 17/2021 Nedsättning av avgifter för tillsyn enligt 
alkohollagen pga Covid-19/Corona 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 23/2021Förslag rörande återgång till fysiska nämnd- 
och fullmäktigesammanträden 

 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-08 

Sida 46(58) 

 
 
§ 165 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde kvartal 2 2021 - avdelning AV-förvaltningen 2021/1639 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden 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.  
 
Omsorgsnämnden 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 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande:  
 
1 kontaktfamilj enligt SoL 
3 boende vuxna enligt LSS 
1 korttidsvistelse enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens beslut 2021-09-22, § 126 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 166 Motion om Energiplan för Karlshamns kommun - Per Erlandsson (M) och 

Magnus Sandgren (M) 2021/869 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Per Erlandsson (M) och Magnus Sandgren (M) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-03-22 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt berörd(a) förvaltning(ar) att i samverkan med 
Karlshamn Energi AB och andra betydande intressenter inom energiområdet  
 
att utarbeta en energiplan för Karlshamn avseende tillförsel, distribution och  
användning av energi för beslut i kommunfullmäktige.  
 
att vid sidan av energimängd även inkludera effektproblematiken. 
 
att energiplanen kopplas till övrig kommunal planering.  
 
att energiplanen inkluderar perspektiv på förnybar och fossilfri energi.  
 
att det minst en gång varje mandatperiod ska göras en översyn av energiplanen  
som beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 180, att remittera motionen till 
Karlshamn Energi AB och kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från 
Anders Strange VD för Karlshamn Energi AB samt förslag till yttrande för 
kommunstyrelsen har skrivits fram av kommundirektör Daniel Wäppling. 
 
I yttrande från Karlshamn Energi AB skriver Anders Strange att Karlshamn Energi AB 
ställer sig positiva till att Karlshamns kommun gör en energiplan och att de ställer sig 
bakom motionen i sin helhet. En energiplan är ett strategiskt dokument för att ta hänsyn 
till energifrågor när Karlshamn utvecklas. De anser att kommunen bör ansvara för 
arbetet och att Karlshamn Energi och andra intressenter inom området deltar i 
framtagandet. 
 
I förslaget till yttrande för kommunstyrelsen skriver Daniel Wäppling att precis som 
anges i motionen finns det krav på kommuner att ha en energiplan. Det finns ingen 
formell styrning av hur en sådan ska se ut eller innehåll och omfattning utöver den 
övergripliga texten i lagstiftningen. I det stödmaterial som finns kring tillämpning pekas 
det på kommunala energibolag eller samverkansorgan (i vårt fall Karlshamn Energi AB 
(KEAB) och exempelvis Energikontor sydost) som verktyg för att ta fram en sådan plan. 
Karlshamn har haft olika typer av planer/strategier/program som över tid både behandlat 
och också haft ett innehåll som stämt överens med lagstiftningen, men då inget av 
dessa i dagsläget kan sägas vara helt aktuellt bör ett omtag göras. 
 
Kompetens för att utarbeta underlag och inriktning finns framförallt inom KEAB, men 
kommunen och Miljöförbundet Blekinge Väst behöver bidra i arbetet och eventuellt kan 
externt stöd genom Energikontor sydost, Region Blekinge m fl. behövas. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-09 
Motion Energiplan Karlshamn 2021-03-10 PE 
 
Yrkanden 
 
Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
VD Karlshamn Energi AB, Anders Strange 
Kommundirektör, Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare, Emma Håkansson 
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§ 167 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 2021/2701 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige sammanträder 2022 enligt följande: 
 
21 februari 
4 april 
23 maj 
20 juni 
3 oktober 
7 november 
12 december 
 
Dessa sammanträden hålls normalt på måndagar klockan 17:00. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-09-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Hemsidan 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Helägda kommunala bolag 
Nämndkansliet 
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§ 168 Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Susanne 

Olsson (S) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Susanne Olssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 
 
att överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Susanne Olsson (S) har i mail 2021-10-05 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Susanne Olsson (S) 2021-10-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
Länsstyrelsen 
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§ 169 Fyllnadsval av ordförande och ledamot i överförmyndarnämnden - Ulla 

Sandgren (S) 2018/3829 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Susanne Olssons (S) avsägelse som ledamot och ordförande i 
överförmyndarnämnden från och med 1 december 2021. 
 
att till ny ledamot och ordförande i överförmyndarnämnden utse Ulla Sandgren (S) från 
den 1 december 2021 till och med 31 december 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Susanne Olsson (S) har i mail 2021-10-05 avsagt sig uppdraget som ledamot och 
ordförande i överförmyndarnämnden från och med 1 december 2021. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar 2021-10-28 att socialdemokraterna 
nominerar Ulla Sandgren (S) till ny ledamot och ordförande i överförmyndarnämnden 
från och med 1 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Susanne Olsson (S) 2021-10-05. 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden  
Ulla Sandgren 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 170 Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Jan-Olof 

Blom (V) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Jan-Olof Bloms (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
att överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Jan-Olof Blom (V) har i mail 2021-10-16 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Jan-Olof Blom 2021-10-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
Länsstyrelsen 
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§ 171 Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Lena 

Johansson (V) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Lena Johanssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 
 
att överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Lena Johansson (V) har i mail 2021-10-15 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Lena Johansson (V) 2021-10-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
Länsstyrelsen 
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§ 172 Interpellation om de politiska samordnarna - Elin Petersson (M) 2021/2686 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta debatten 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 beslutade vid föregående sammanträde ”att interpellationen får 
ställas och ska besvaras vid nästa sammanträde.” 
 
Elin Petersson (M) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-
Ola Mattsson (S): 
 
Till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) 
Angående De politiska samordnarna 
 
Kommunstyrelsen har utsett sex politiska samordnare som har till uppgift att hålla 
samman och samordna den politiska ledningen. De politiska samordnarna har ett 
samordningsansvar för olika politikområden, som täcker ofta mer än en nämnd och 
flera olika verksamheter inom Karlshamns kommun. 
 
Till en början kan man konstatera att det är högst anmärkningsvärt att utöver de 
förtroendevalda i den politiska ledningen behöver koalitionen samordnare för att hålla 
ihop politiken, samordnare som dessutom utses av kommunstyrelsen. Det är en unik 
lösning som jag, efter en mindre omvärldsbevakning, inte kan se någon annan 
politisk ledning i Sveriges kommuner eller regioner ha. 
 
Vi är flera förtroendevalda i både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i 
nämnderna som aldrig upplevt någon samordning av till exempel folkhälsan, 
kulturfrågor eller skärgårdsfrågor av de politiska samordnarna. Samtidigt får 
samordnarna ett månadsarvode på över 10 000 kronor i månaden för att utföra sitt 
uppdrag, ett uppdrag som det saknas ytterligare beskrivning på. Man kan alltså av 
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kommunstyrelsen utses till politisk samordnare, få 10 000 kronor i månaden av 
skattebetalarna utan att behöva göra något. De politiska samordnarna är snarare 
kommunalråd utan ansvar. 
 
Som personvald politiker ser jag det som min skyldighet att åt medborgarnas vägnar 
fråga vad man faktiskt får för pengarna. 
 
Mot bakgrund av detta är mina frågor till Per-Ola Mattson: 
 

1. Det är svårt för kommunfullmäktige och där med medborgarna att veta vad de 
politiska samordnarna gör. Varför har kommunstyrelsen fortfarande inte antagit en 
uppdragsbeskrivning åt de politiska samordnarna? 

 
2. Vad kan jag som ledamot i kommunfullmäktige ställa för krav på 

kommunstyrelsens valda samordnare? 
 
3. Har de politiskt tillsatta samordnarna åstadkommit något under mandatperioden? 

Varför har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte fått någon uppföljning 
och när kan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige räkna med att få en 
uppföljning? 

 
4. Tycker du som kommunstyrelsens ordförande att medborgarna har någon nytta av 

de politiska samordnarna? 
 
Per-Ola Mattsson (S) lämnar följande skriftliga svar: 
 

1. Kommunstyrelsen har, förutom den övergripande tillsynspolitiken, även egna 
politikområden. För att hålla samman det politiska ledningsarbetet har 
kommunstyrelsen sedan många år tillbaka valt att utse politiska samordnare. 
Samordnarna finns inom respektive bevakningsområde samt inom några av 
kommunstyrelsens egna områden där vi valt att lägga ett särskilt fokus. Genom 
detta har varje samordnare väl definierade arbetsområden. 

 
2. Enskild ledamot i kommunfullmäktige kan inte ställa krav på enskild ledamot i 

nämnd eller styrelse, inte heller på nämnd eller styrelse. Kommunfullmäktige kan 
ställa krav nämnder och styrelser, dock inte på personer som dessa organ har 
valt. 

 
3. Samordnarna arbetar med fortlöpande frågor inom respektive ansvarsområde. 

Inom den ekonomiska ersättningen de får ingår de sammanträden och det 
arbete som samordnare anser sig behöva för at utföra sina uppgifter. Varken 
sammanträdesarvoden eller förlorad inkomst utbetalas för uppdrag inom 
samordnaruppdraget. De samordnare som har specifikt ansvar inom 
kommunstyrelsens politikområden arbetar bland annat med fiberutbyggnaden på 
landsbygden och i skärgården och med utvecklingsarbetet gentemot 
kvinnojouren. 

 
4. Ja. 

 
Marco Gustavsson (C): ”Jag är ordförande i Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd. 
Uppdraget ska skötas oavsett om arvodet är fast eller inte. Många landsbygdsfrågor har 
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lösts, det största är fiber till alla som vill ha det, detta är på plats inom någon månad. 
Jössa ishall är en annan sådan fråga.” Marco redogör för en månad ur sin kalender. 
 
Mats Dahlbom (C) ”Samordningen ingår i mitt uppdrag i den politiska kommunledningen, 
där jobbar jag dagligen med dessa frågor. Alternativet vore att sköta alla möten på 
kvällstid”. 
 
Charlotte Lorentzen (MP) ”Jag är ordförande i miljörådet och har olika uppdrag 
avseende miljö och klimat, till exempel i Mörrumsåns vattenråd och Mieåns vattenråd. 
Jag förbereder till exempel och samordnar vattenprovtagning och informerar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation angående De politiska samordnarna 
Protokollsutdrag KF § 142/2021 Interpellation om de politiska samordnarna - 
Elin Petersson (M) 
Interpellationssvar till Elin Petersson 
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§ 173 Handlingar för kännedom november 2021 2021/447 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2021-09-23—2021-10-26 
 
2021/2506 2021-09-27 Protokollsutdrag KS § 176/2021 Redovisning av resultat av 
intern kontroll rörande ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  
 
2021/2862 2021-10-12 Skrivelse från Halasjö Hembygdsförening - Kommunens 
framtidsvision  
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§ 174 Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden - Alice Abbas (MP) 2019/3579 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i utbildningsnämnden utse Alice Abbas (MP) 
 
Sammanfattning 
 
Ted Olander (MP) entledigades 2021-10-04 från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Charlotte Lorentzen (MP) har i mail 2021-11-08 nominerat Alice Abbas (MP) till ny 
ersättare i utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 129/2021 Entledigande från uppdraget som ersättare 
i utbildningsnämnden - Ted Olander (MP) 
 
Mail från Charlotte Lorentzen 
 

Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Alice Abbas 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 


