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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-20:30 ajournering 17:45-18:25 

Beslutande Elin Petersson Ledamot (M) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Momma Merzi Ledamot ej § 178 (S) 
Björn Tenland Nurhadi Ordförande (SD) 
Sofie Ekenberg Ledamot (C) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot ej § 177 (S) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Görgen Lennarthsson 
Hazem Alheeb 

Ledamot 
Ledamot 

(SD) 
(MP) 

Linda Risholm Ledamot (M) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot ej § 177 (KD) 
Magnus Arvidsson 1:e vice ordf (M) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Nicklas Martinsson Ledamot (MED) 
Kousai Al Haji Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Jan Bremberg Ålderspresident (S) 
André Nord Ledamot (SD) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Marie Sällström 2:e vice ordf (S) 
Veronika Hertelendy Ledamot (V) 
Ida Lindgren Ledamot (M) 
Margaretha Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Andreas Green Ledamot (M) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Lars Olsson Ledamot (SD) 
Daniel Melin Ledamot (M) 
David Alfredsson Ledamot (S) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Jimmie Andersson Ledamot (M) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Gertrud Ivarsson Ledamot (C) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Olle Gillberg Ledamot (V) 
Thomas Lilja Ledamot (MED) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Niklas Ek Ledamot (L) 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter 
 

 

Henrik Melander (M) 
Maria Hjelm Nilsson (S) 
Håkan Abramsson (SD) 
Bo Eloff (SD) 

 Anna Arlid (M) 
Jan Åke Berg (S) 
Emma Eriksson (SD) 
Emma Andersson (SD) 

 

    

Närvarande 
ersättare 

Stefan Nilsson (M), Sara Helgefalk (M), Britt Kilsäter (M) §§ 161-169, 
Rickard Sunesson (M), Per-Ivar Johansson (C), Britt-Marie Larsson 
(C), Stefan Sörensson (L), Marco Paulsson (KD), Anne-Maj Öström 
(KD), Katrin Johansson (S), Johnny Persson (S), Linda Winnetoft (S), 
Ulf Gustavsson (S), Christel Friskopp (S), Karin Johansson (V) §§ 161-
169, Ted Olander (MP), Ulrika Berggren (SD), Chutima Suanse (SD), 
Dan Andersson (SD) och Kristian Lennartsson (MED) §§ 165-197. 

 

Övriga Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Herman Persson, nämndsekreterare 
Anna Persson, utredare 
Mimmi Wiippola, informationssäkerhetsansvarig 

Paragrafer §§ 161-197  

Utses att justera Charlott Lorentzen (MP), Lars Hasselgren (M) 

Justeringsdatum  2022-11-10 

   
Sekreterare Herman Persson  
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Jan Bremberg §§ 161-163 Björn Tenland Nurhadi §§ 164-197 
   
Justerande Digital signatur 

Charlott Lorentzen 
Digital signatur 
Lars Hasselgren 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2022-11-07 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-11-15 

Tillkännages t.o.m.: 2022-12-06 
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Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
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§ 161 Val av justerare / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Charlott Lorentzen (MP) och Lars Hasselgren (M) att justera protokollet. 
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§ 162 Fastställande av dagordning / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 163 Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026 
2022/3093 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Björn Tenland Nurhadi (SD) till ordförande 
 
att utse Magnus Arvidsson (M) till 1:e vice ordförande  
 
att utse Marie Sällström (S) till 2:e vice ordförande 
 
Sammanfattning 
 
Följande nomineringar har inkommit: 
 
Magnus Gärdebring (M) föreslår Björn Tenland Nurhadi (SD) till ordförande i 
kommunfullmäktige 
 
Magnus Gärdebring (M) föreslår Magnus Arvidsson (M) till 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 
 
Per-Ola Mattsson (S) föreslår Marie Sällström (S) till 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 
Nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Matrikeln  
Hemsidan  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
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§ 164 Val av valberedning 2022-2026 2022/3009 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse följande att utgöra FULLMÄKTIGES VALBEREDNING under mandatperioden 
2022-2026: 
 
9 ledamöter   9 personliga ersättare 
Elin Petersson (M)  Magnus Gärdebring (M) 
Per-Ola Mattsson (S)  Ida Larsson (S) 
Tor Billing (SD)  Margaretha Lennarthsson (SD) 
Sofie Ekenberg (C)  Gertrud Ivarsson (C) 
Olle Gillberg (V)  Tommy Larsson (V) 
Lars-Olof Larsson (KD)  Britt Jämstorp (KD) 
Stefan Sörensson (L)  Mattias Stiernbielke (L) 
Thomas Lilja (MED)  Nicklas Martinsson (MED) 
Charlott Lorentzen (MP)  Hazem Alheeb (MP) 
 
att utse Elin Petersson (M) till valberedningens ordförande 
 
att utse Tor Billing (SD) till valberedningens vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 41 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska nyvalda kommunfullmäktige inom 
sig välja en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska bestå 
av en ledamot från vart och ett av i fullmäktige invalt parti samt lika många personliga 
ersättare. Bland valberedningens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice 
ordförande. 
 
Valberedningens uppdrag är att lägga fram förslag i alla valärenden som 
kommunfullmäktige ska behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges 
presidium, valberedning och fyllnadsval. 
 
Magnus Gärdebring (M) föreslår Elin Petersson (M) som ordinarie ledamot och 
ordförande och Magnus Gärdebring (M) som ersättare. 
 
André Nord (SD) föreslår Tor Billing som ordinarie ledamot och vice ordförande och  
Margaretha Lennarthsson (SD) som ersättare. 
 
Per-Ola Mattsson (S) föreslår Per-Ola Mattsson (S) som ordinarie ledamot och Ida 
Larsson (S) som ersättare. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) föreslår Stefan Sörensson (L) som ordinarie ledamot och 
Mattias Stiernbielke (L) som ersättare. 
 
Veronika Hertelendy (V) föreslår Olle Gillberg (V) som ordinarie ledamot och Tommy 
Larsson (V) som ersättare. 
 
Sofie Ekenberg (C) föreslår Sofie Ekenberg (C) som ordinarie ledamot och Gertrud 
Ivarsson (C) som ersättare. 
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Lars-Olof Larsson (KD) föreslår Lars-Olof Larsson (KD) som ordinarie ledamot och Britt 
Jämstorp (KD) som ersättare. 
 
Nicklas Martinsson (MED) föreslår Thomas Lilja (MED) som ordinarie ledamot och 
Nicklas Martinsson (MED) som ersättare. 
 
Hazem Alheeb (MP) föreslår Charlott Lorentzen (MP) som ordinarie ledamot och  
Hazem Alheeb (MP) som ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-20 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald  
Matrikeln  
Lönechef Annika Risberg  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Utredare Anna Persson 
Hemsidan 
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§ 165 Mandattid för kommunstyrelsen 2022-2026 2022/3151 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att mandattiden för kommunstyrelsen 2022-2026 ska räknas från och med dagens 
sammanträde och som längst till och med 2026 års utgång 
 
att mandattiden för ledamöter och ersättare i kommunstyrelse vald 2018-11-19 § 164 
ska avkortas till att upphöra vid dagens sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Med stöd av 6 kap. 18 § 2 st. kommunallagen kan nyvalda kommunfullmäktige på sitt 
första sammanträde besluta om ändrad mandattid för kommunstyrelsen.  
 
Genom ett sådant beslut kan kommunfullmäktige uppnå ett snabbare valgenomslag i 
styrelsen. 
 
Om kommunfullmäktige väljer att tidigarelägga den tillträdande kommunstyrelsens 
mandattid måste mandattiden för ledamöter och ersättare i den avgående styrelsen 
avkortas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Hemsidan 
Matrikeln 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Utredare Anna Persson 
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§ 166 Val av kommunstyrelse 2022-2026 2022/3145 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse följande ledamöter och ersättare i KOMMUNSTYRELSEN för åren 2022-2026: 
 
15 ledamöter  15 ersättare 
 
1. Magnus Gärdebring (M)  1. Ulf Ohlsson (M) 
2. Per-Ola Mattsson (S)  2. Jan Bremberg (S) 
3. Björn Tenland Nurhadi (SD) 3. Tommy Strannemalm (SD)  
4. Ida Larsson (S)  4. Ulla Sandgren (S) 
5. Lars-Olof Larsson (KD)  5. Britt Jämstorp (KD)   
6. Elin Petersson (M)  6. Ida Lindgren (M) 
7. Momma Merzi (S)  7. Gertrud Ivarsson (C)   
8. Tor Billing (SD)  8. Tommy Mikkelsen (SD) 
9. Sofie Ekenberg (C)  9. Veronika Hertelendy (V)  
10. Marco Paulsson (KD)  10. Anne-Maj Öström (KD)   
11. Magnus Sandgren (M)  11. Andreas Green (M) 
12. Tommy Larsson (V)  12. Charlott Lorentzen (MP)  
13. Görgen Lennarthsson (SD) 13. Louise Håkansson (SD)  
14. Maria Hjelm Nilsson (S) 14. Ted Olander (MP) 
15. Bodil Frigren Ericsson (L) 15. Thomas Lilja (MED)  
   
att utse Magnus Gärdebring (M) till ordförande 
 
att utse Björn Tenland Nurhadi (SD) till 1:e vice ordförande 
 
att utse Per-Ola Mattsson (S) till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Förslag till fördelning av 
platserna har tagits fram enligt d’Hondts metod och har varje mandat har tilldelats den   
partigruppering med högst jämförelsetal baserat på partiernas anmälda valtekniska 
samverkan. 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Medborgerlig 
Samling tilldelas enligt metoden mandat ett, tre, fem, sex, åtta, tio, elva, tretton och 
femton. Totalt nio platser.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tilldelas mandat två, 
fyra, sju, nio, tolv och fjorton. Totalt sex platser.  
 
Båda partigrupperingarna tilldelas samma antal ersättarplatser som antal ledamöter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nominering från kommunfullmäktiges valberedning 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-20 
 
Beslutet skickas till 
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Kommunstyrelsen 
Envar vald 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 167 Val av kommunalråd och oppositionsråd 2022/3145 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kommunstyrelsens ordförande under mandatperioden 2022-2026 ska ha titeln 
kommunalråd under samma period 
 
att välja Per-Ola Mattsson (S) till oppositionsråd för mandatperioden 2022-2026. 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med kommunallagen 4 kap. 2 § ska den som inom kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen kommunalråd, 
borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige 
bestämmer.  
 
En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första sammanträdet efter det 
att val av fullmäktige har hållits i hela landet.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska fullgöra uppdraget på heltid och därmed ha titeln 
kommunalråd. Kommunalrådets uppgifter följer därmed av 35 § i reglementet för 
kommunstyrelsen.  
 
Enligt 37 § i reglementet för kommunstyrelsen ska fullmäktige utse ett oppositionsråd. 
Oppositionsrådet ska fullgöra sitt uppdrag på 80 procent av heltid. Oppositionsrådet 
svarar tillsammans med kommunstyrelsens ordförande för samordningen av 
kontakterna mellan majoriteten och oppositionspartierna. Vid sammanträden i styrelsen 
och nämnder där partier i opposition saknar representation eller insyn svarar 
oppositionsrådet för att vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-20 
Valberedningens nominering 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 168 Ordning för inkallande av ersättare 2022-2026 2022/3155 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att följande regler om inkallande av ersättare till tjänstgöring ska gälla för 
kommunstyrelsen och dess utskott för mandatperioden 2022-2026 samt för övriga 
nämnder och utskott för mandatperioden 2023-2026: 
 
För ledamot tillhörande  Inträder ersättare i nedan 
nedanstående partigrupp angiven partigruppordning 
 
M M, KD, SD och därefter i den ordning ersättarna 

valts in 
S S, MP, C, V och därefter i den ordning ersättarna 

valts in 
SD SD, M, KD och därefter i den ordning ersättarna 

valts in 
C C, MP, S, V, L, KD, M, MED, SD 
V V, S, C, MP och därefter i den ordning ersättarna 

valts in 
KD KD, SD, M och därefter i den ordning ersättarna 

valts in 
L L, MED, M, KD, SD och därefter i den ordning 

ersättarna valts in 
MED MED, L, M, SD, KD och därefter i den ordning 

ersättarna valts in 
MP MP, S, V, C, och därefter i den ordning ersättarna 

valts in 
 
Sammanfattning 
 
Inom partigruppen ska ersättare inträda i den ordning vederbörande är vald enligt 
kommunfullmäktiges beslut om val i nämnder och styrelser.  
 
Detta tillvägagångssätt ska tillämpas såvida inte i lag eller författning annat är föreskrivet 
om inkallande om ersättare till tjänstgöring. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-20 
Valberedningens förslag  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och utskott 
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§ 169 Förslag till ny nämndorganisation 2022/3101 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa av Magnus Gärdebring (M) föreslagen nämndorganisation att gälla från och 
med den 1 januari 2023.  
 
att nuvarande nämndorganisation upphör att gälla den 31 december 2022.  
 
att ge kommundirektören i uppdrag att, till kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-
29, föreslå erforderliga ändringar i arbetsordningar, reglementen samt i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebrings (M) förslag som lades i kommunstyrelsen § 263/2022 
 
Inför mandatperioden 2023 – 2026 finns ett behov av att se över den  
politiska nämndsorganisationen. Syftet är att få en effektiv och  
ändamålsenlig organisation för att möta de utmaningar som Karlshamns  
kommun står inför. 
 
Förslag till nämndorganisation: 
 

 Kommunfullmäktige 
     

 Revisionen 
  7 ledamöter  
   

 Kommunstyrelsen 
  15 ledamöter  
  15 ersättare  
   Arbetsutskott  
    7 ledamöter  
    7 ersättare  
   Trygghet, kultur, fritid och folkhälsoutskott  
    5 ledamöter  
    5 ersättare  
   Näringslivs- och samhällsbyggnadsutskott  
    5 ledamöter  
    5 ersättare  
     

 Utbildningsnämnd 
  11 ledamöter  
  7 ersättare  
   

 Omsorgs- och socialnämnden 
  13 ledamöter  
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  9 ersättare  
   Individutskott  
    7 ledamöter  
     

 Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnd 
  7 ledamöter  
  5 ersättare  
     

 Valnämnd (parlamentariskt tillsatt) 
  9 ledamöter  
 
Förslag till beslut:  
 
att fastställa föreslagen nämndorganisation att gälla från och med den 1 januari 2023.  
 
att nuvarande nämndorganisation upphör att gälla den 31 december 2022.  
 
att ge kommundirektören i uppdrag att, till kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-
29, föreslå erforderliga ändringar i arbetsordningar, reglementen samt i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Inför mandatperioden 2023 - 2026 finns det behov att se över den politiska 
nämndorganisationen för att få en effektiv och ändamålsenlig organisation med en bred 
demokratisk förankring. För att effektivisera den politiska organisationen föreslås 
bildande av två utskott under kommunstyrelsen. Dels ett utskott för att fokusera på 
trygghet och folkhälsa samt ett teknik- och digitaliseringsutskott, dit viss verksamhet från 
dagens teknik- och fritidsnämnd överförs. Vi föreslår även att det bildas en ny kultur- och 
fritidsnämnd dit viss verksamhet från dagens teknik- och fritidsnämnd överförs samt hela 
kulturnämndens verksamhet. Förslaget innebär att dagens teknik- och fritidsnämnd samt 
kulturnämnd avvecklas. 

Förslaget att utskotten ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare grundar sig i att 
utskottens presidier ska vara mindre än hälften av utskottets ledamöter. 

Förslag till nämndorganisation: 

 Kommunfullmäktige 
 

  Revisionen  
 7 ledamöter  
   
  Kommunstyrelsen   
 15 ledamöter  
 15 ersättare  
   Arbetsutskott  
  7 ledamöter  
  7 ersättare  
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   Teknik- och digitaliseringsutskott  
  7 ledamöter  
  7 ersättare  
   Trygghets- och folkhälsoutskott  
  7 ledamöter  
  7 ersättare  
     
  Utbildningsnämnd  
 11 ledamöter  
 11 ersättare  
   
  Socialnämnd  
 11 ledamöter  
 11 ersättare  
    Individutskott  
   7 ledamöter  
     
  Byggnadsnämnd  
 11 ledamöter  
 11 ersättare  
     
  Kultur- och fritidsnämnd  
 9 ledamöter  
 9 ersättare  
     
  Valnämnd  
 5 ledamöter  
 5 ersättare  

 

Organisation gällande överförmyndarnämnd hanteras i ett separat ärende i samverkan 
med Ronneby kommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till ny nämndorganisation 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Sofie Ekenberg (C), Gertrud Ivarsson (C), Ida Larsson (S), Leif 
Håkansson (S), Charlott Lorentzen (MP), Jan Bremberg (S), Maria Hjelm Nilsson (S), 
Tommy Larsson (V) och Lena Sandgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
ny nämndsorganisation. 
 
Magnus Gärdebring (M), André Nord (SD) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till 
Magnus Gärdebrings (M) förslag som lades i kommunstyrelsen § 263/2022. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringarna  
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att bilda en Omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare samt en Socialnämnd 
med 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Niklas Ek (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att till Omsorgs-
och socialnämnden bilda ett Arbetsmarknadsutskott, innefattande det som i dagens 
organisation benämns Arbetsmarknadsenheten samt Försörjningsenheten. 
 
Nicklas Martinsson (MED) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings förslag med ändringen att 
det ska vara lika många ersättare som ordinarie ledamöter. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer först huvudförslagen under proposition, kommunstyrelsens förslag 
mot Magnus Gärdebrings (M) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller Magnus 
Gärdebrings (M) förslag. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Den som vill bifalla Magnus Gärdebrings (M) förslag röstar NEJ. 
 
Omröstning 
 
Stol Ledamot Parti 

 
Ersättare Ja (22) Nej (27) Avstår (2) 

1 Elin Petersson M    Nej  

2 Magnus Gärdebring M    Nej  

3 Magnus Sandgren M    Nej  

4 Linda Risholm M    Nej  

5 Magnus Arvidsson M    Nej  

6 Iréne Ahlstrand-
Mårlind 

M    Nej  

7 Ulf Ohlsson M    Nej  

8 Ida Lindgren M    Nej  

9 Andreas Green M    Nej  

10 Daniel Melin M    Nej  

11 Jimmie Andersson M    Nej  

12 Lars Hasselgren M    Nej  

13 Anna Arlid M Frånv. Henrik 
Melander 

 Nej  

14 Sofie Ekenberg C   Ja   

15 Kousai Al Haji C   Ja   

16 Mats Dahlbom C     Avstår 

17 Gertrud Ivarsson C   Ja   
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Stol Ledamot Parti 
 

Ersättare Ja (22) Nej (27) Avstår (2) 
18 Bodil Frigren-

Ericsson 
L   Ja   

19 Niklas Ek L   Ja   

20 Britt Jämstorp KD    Nej  

21 Lars-Olof Larsson KD    Nej  

22 Ida Larsson S   Ja   

23 Momma Merzi S   Ja   

24 Per-Ola Mattsson S   Ja   

25 Leif Håkansson S   Ja   

26 Annika Westerlund S   Ja   

27 Jan Bremberg S   Ja   

28 Marie Sällström S   Ja   

29 Jan-Åke Berg S Frånv. Maria Hjelm 
Nilsson 

Ja   

30 Ulla Sandgren S   Ja   

31 David Alfredsson S   Ja   

32 Lena Sandgren S   Ja   

33 Anders Karlsson S   Ja   

34 Tommy Larsson V   Ja   

35 Veronika Hertelendy V   Ja   

36 Olle Gillberg V   Ja   

37 Hazem Alheeb MP   Ja   

38 Charlott Lorentzen MP   Ja   

39 Tor Billing SD    Nej  

40 Björn Tenland 
Nurhadi 

SD    Nej  

41 Görgen 
Lennarthsson 

SD     Avstår 

42 Emma Eriksson SD Frånv. Håkan 
Abramsson  

 Nej  

43 Tommy Mikkelsen SD    Nej  

44 André Nord SD    Nej  

45 Margaretha 
Lennarthsson 

SD    Nej  

46 Lars Olsson SD    Nej  
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Stol Ledamot Parti 
 

Ersättare Ja (22) Nej (27) Avstår (2) 
47 Mona Wettergren SD    Nej  

48 Tommy 
Strannemalm 

SD    Nej  

49 Emma Andersson SD Frånv. Bo Eloff  Nej  

50 Nicklas Martinsson MED    Nej  

51 Thomas Lilja MED    Nej  

 Totalt    22 27 2 
 
Omröstningen utfaller med 22 röster på JA, 27 röster på NEJ och 2 AVSTÅR.  
Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla Magnus Gärdebrings (M) förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Bodil Frigren Ericssons (L) ändringsyrkande, 
bifall mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Niklas Eks (L) ändringsyrkande, bifall mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Nicklas Martinssons (MED) ändringsyrkande, 
bifall mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.  
 
Reservationer 
 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets partigrupper 
reserverar sig till förmån för kommunstyrelsens förslag.  
 
Liberalernas partigrupp reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Medborgerlig samlings partigrupp reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ chef Christina Svensson 
Nämndkansliet 
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§ 170 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 2022/3208 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige för år 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige sammanträder 2023 enligt följande: 
 
20 februari 
3 april 
22 maj 
26 juni 
2 oktober 
6 november 
11 december 
 
Dessa sammanträden hålls normalt på måndagar klockan 17:00. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Helägda kommunala bolag 
Samtliga kommunalförbund 
Hemsidan 
Anslagstavlan 
Nämndkansliet 
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§ 171 Skattesats 2023 2022/3030 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att skattesatsen för 2023 är oförändrad, 22,33 kr. 
 
Sammanfattning 
 
Det följer av 11 kap. 11 § kommunallagen att om budgeten på grund av särskilda skäl 
inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa 
skattesatsen. Särskilda skäl kan exempelvis vara att budgetarbetet komplicerats till följd 
av en ändring i majoritetsförhållandena i fullmäktige, (prop. 1975/76:187 s. 504). Efter 
valet 2022-09-11 har en sådan ändring av majoritetsförhållandena i fullmäktige i 
Karlshamns kommun skett.  
 
Efter valet har partiernas dagordning fokuserat på att sätta den politiska organisationen 
för den kommande mandatperioden. Därför föreslås endast skattesats för 2023 
fastställas. Mål och budget kommer att föreslås och beslutas vid kommande 
sammanträde.  
 
Det kan konstateras att de ekonomiska förutsättningarna är ansträngda under 
kommande planperiod, med hänsyn till ökade pensionskostnader, inflation m.m. 
Skatteunderlaget prognostiseras relativt oförändrat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mål, budget och plan 2023-2025 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie H Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 172 Gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt överförmyndarkansli för 
Karlshamns och Ronneby kommuner 2019/1162 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamn upphör den 31 december 2022  
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn och Ronneby ska 
benämnas Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd  
 
att anta förslag till avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd, 
Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd, och förvaltningsorganisation för 
överförmyndarverksamhet för Karlshamn och Ronneby kommuner  
 
att anta förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden för 
Karlshamn och Ronneby, Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun ska avhända sig de allmänna 
handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Karlshamn och Ronneby, Karlshamn och Ronneby 
överförmyndarnämnd 
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn och Ronneby, Karlshamn 
och Ronneby överförmyndarnämnd, är arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs 
från och med den 1 januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas  
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn och Ronneby, Karlshamn 
och Ronneby överförmyndarnämnd, är personuppgiftsansvarig för de register och annan 
behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet  
 
att besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Karlshamn 
och Ronneby, Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning 
av motsvarande beslut i de båda kommunerna 
 
att beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2022-05-23, § 96. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-23 § 96  
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun upphör den 31 december 2022.  
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamns, Karlskronas och 
Ronnebys kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 
värdkommun.  
 
att den gemsamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
ska benämnas Blekinge överförmyndarnämnd.  
 
att anta avtalet om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd, Blekinge 
överförmyndarnämnd, och förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten för 
Karlshamns, Karlskronas och Ronnebys kommuner.  
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att anta reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd.  
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun ska avhända sig de allmänna 
handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 
överförmyndarnämnd.  
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från 
och med den 1 januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas.  
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är personuppgiftsansvarig för de register och annan 
behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.  
 
att besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av 
motsvarande beslut fattas i samtliga tre kommuner. 
 
Då kommunfullmäktige i Karlskrona 2022-10-25 beslutat att inte ingå i den 
gemensamma nämnden och att inte ingå i vidare samverkan gäller inte 
kommunfullmäktiges beslut § 96/2022.  
 
Sedan den 1 januari 2021 har kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
samverkat om gemensamt kansli för överförmyndarverksamhet med Ronneby som 
värdkommun. 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2020-09-28, § 104 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun. 
 
Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 2021-2022. 
  
Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i Karlshamn och 
Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby och det gemensamma 
överförmyndarkansliet med geografisk placering i Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 
1 februari 2021. 
 
Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 
förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de samverkande 
kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska resultera i minskad 
sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad 
kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara 
volymökningar och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering 
genomföras av de processer som är lämpliga inom verksamhetsområdet. 
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Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att sammanfoga 
verksamheterna till en och det arbetet planerar att fortsätta framöver.  
 
Under hösten 2021 bildades en arbetsgrupp med tjänstepersoner från de tre 
samverkanskommunerna för framtagande av nytt avtal för att reglera den fortsatta 
samverkan och reglemente för den nya gemensamma nämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2023. Vidare har dialog förts med kommunstyrelsernas presidier och 
information om processen förmedlats till överförmyndarnämnderna.  
 
Vid beslut 2022-05-23 förelåg förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla från 
och med 1 januari 2023 bl.a. avseende, dels förvaltningsorganisation, dels politisk 
organisation. Avtalet reglerar bland annat syfte, uppgifter, verksamhetsstyrning och 
budgetsamråd, ekonomi, insyn, uppföljning, arkiv och avtalstid.  
 
Uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnd i respektive samverkanskommun 
överförs genom avtalet till den för samverkanskommunerna gemensamma nämnden, 
Blekinge överförmyndarnämnd.  
 
Blekinge överförmyndarnämnd ska ingå i värdkommunens, Ronneby, politiska 
organisation.  
 
Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder ikraft.  
 
Ronneby kommun beslutades att även fortsättningsvis vara värdkommun och 
överförmyndarkansliet utgör en enhet i kommunens förvaltningsorganisation där 
medarbetarna har sin anställning. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sin 
geografiska placering i Ronneby centralort, Metallgatan 1.  
 
Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband med 
värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  
 
Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 
samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om överenskommelse om 
den gemensamma nämndens kommande års verksamhet och drift- och 
investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför beslut i respektive kommuns 
kommunfullmäktige.  
 
Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för personal, lokaler 
och administrativa kostnader delas av de tre samverkande kommunerna. 
Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas ärendemängder.  
 
Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel 
av det totala antalet ärende året innan.  
 
Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma 
nämnden, Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och 
utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs av värdkommunen. Ersättning till 
ställföreträdare ska kostnadsföras på respektive huvudmans hemkommun.  
 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, 
beslutas och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och 
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övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på 
hemkommunen.  
 
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den gemensamma nämndens 
verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna kommunen utifrån de lagar 
som styr verksamheten. Det gemensamma överförmyndarkansliet ska till respektive 
samverkanskommun redovisa hur verksamheten utvecklas samt verksamhetens 
ekonomi utifrån värdkommunens rutiner.  
 
Kommunstyrelsernas ordförande i samverkanskommunerna har rätt att närvara vid den 
gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde i de delar som inte behandlar 
individärende. 
 
Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i enlighet 
med reglerna i arkivlagen. Vidare ansvarar värdkommunen för den gallring som följer av 
nämndens informationshanteringsplan. Skötsel av nämndens arkiv sker i enlighet med 
värdkommunens arkivreglemente. Innan bildande av gemensam nämnd ska alla de 
samverkande kommunerna ha genomfört gallring för slutarkivering enligt respektive 
kommuns arkivreglemente.  
 
Avtalstiden löper på obestämd tid om fyraårsperioder med start den 1 januari 2023. Ny 
fyraårsperiod påbörjas automatiskt om avtalet inte sagts upp senast 18 månader före 
utgången av det kalenderår som det är ordinarie val till kommun.  
 
Vid upphörande av den gemensamma nämnden återgår ansvaret för verksamheten till 
respektive kommun. 
 
Efter Karlskrona kommunfullmäktiges beslut har avtal för samverkan och reglemente för 
gemensam nämnd anpassats för en vidare samverkan mellan Karlshamn och Ronneby 
kommun. Uppfattningen är att samverkan fortfarande är den mest ändamålsenliga 
verksamhetsformen för kommunen. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-24 
Protokollsutdrag KF § 104/2020 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
Protokollsutdrag KF § 96/2022 Gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt 
överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
Nytt förslag - Avtal om samverkan Karlshamn och Ronneby 20221013 
Nytt förslag - Reglemente för Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd 
20221013 
  
Beslutet skickas till 
 
Ronneby kommun 
Överförmyndarnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-chef Marie Björnsson 
Lönechef Annika Risberg 
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Ekonomichef Åsa Nygren 
Ekonom Ann-Louise Philip 
Administrativ chef Christina Svensson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Enhetschef för servicecenter Lena Axelsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
Författningssamlingen 
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§ 173 Delårsrapport augusti 2022 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa delårsrapport per augusti 2022 
 
att ta nämnder och bolags resultatrapporter för januari- augusti 2022 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattande måluppfyllelse för kommunkoncernen 
 
För kommunkoncernen görs helhetsbedömningen att måluppfyllelsen är på väg mot 
god. Det finns en variation i måluppfyllelse för bolag och nämnder, där tre helägda bolag 
och ett delägt (Västblekinge Miljö AB) har negativa ekonomiska resultat som påverkar 
totalbedömningen för kommunkoncernen.  
 
Den ekonomiska utvecklingen för våra bolag är också påverkad av högre räntor, 
prisökningar, verksamhetsbegränsningar och kunder som har svårt att betala fakturor. 
Samtliga bolag påverkas av prisförändringarna. Prisutvecklingen på el är en risk för hela 
samhället och det finns ökade betalningssvårigheter hos många kunder. Situationen i 
omvärlden påverkar också leveranser till den löpande verksamheten och de 
investeringsprojekt som ska säkra driften. I Karlshamns hamn har kriget påverkat 
inlagringen av olja och därmed resultatet.  
 
Sammanfattande måluppfyllelse för kommunen 
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk 
hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med 
det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatta utvecklingsinsatser att göra vad gäller 
kommunens långsiktiga ekonomi och finansiella resultat.  
 
Det finansiella målet om en soliditet på i genomsnitt 60 % på en 5-årsperiod uppnås, 
medan det finansiella målet om att resultatnivån ska uppgå till lägst 1 procent av 
summan av skatte- och bidragsintäkter över en femårsperiod inte kan uppnås ännu. För 
det enskilda året är det osäkert om målet gällande överskott kan uppnås, bland annat 
beroende på hur stort aktieägartillskott som behöver lämnas till Karlshamnsfastigheter 
AB i samband med värderingen av Emigranten 5.  
 
Sjukfrånvaron ligger på en högre nivå än de senaste två åren. Fler timavlönade har 
fortsatt tagits in för att lösa bemanningen, vilket påverkar kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten och arbetsbelastning för ordinarie personal. Hos bolagen ligger 
sjukfrånvaron på oförändrade nivåer.  
Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när demografin förändras, priser på 
energi, livsmedel och annat ökar, räntorna stiger till nya normalnivåer och de nya 
pensionsavtalen ska inrymmas.  
 
Skatteprognosen är försiktigt positiv 2023-2024 men kostnadsutvecklingen mycket 
högre i den kommunala verksamheten. Verksamheterna ska kunna ta emot ökade 
volymer och göra prioriteringar för att hantera ökade priser, samtidigt som 
budgetramarna är begränsade.  
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Den löpande verksamheten är fortfarande till viss del inne i en fas med anpassningskrav 
för att kommunen ska nå en god finansiell och ekonomisk hushållning, där 
överskottsmålen kan nås och självfinansiering av investeringar är möjligt. Men också för 
att kostnaden per invånare ska motsvara liknande kommuner.  
 
I det budgetförslag för 2023-2025 som lämnats från kommunledningsgruppen har 
utrymmet för oförutsedda kostnader minimerats till en absolut lägsta nivå. 
 
Prognosen (resultatet) för kommunkoncernen beräknas till +132 mnkr och för 
kommunen till +104 mnkr. Budgetavvikelsen beräknas till 61,3 mnkr för 
kommunkoncernen och +82 mnkr för kommunen.  
 
I kommunens (och därmed kommunkoncernens) resultat för perioden jan-aug 2022 
finns förvärvet av NetPort Science AB och det aktieägartillskott som kommunfullmäktige 
beslutat om i juni 2022.  
 
I prognosen för kommunen (och därmed kommunkoncernen) har det inkluderats ett 
estimerat aktieägartillskott på 20 mnkr för Västblekinge Miljö AB som upprättat 
kontrollbalansräkning, på grund av att sluttäckning av gammal deponi kostar mer än 
avsatta medel, för återställning av eget kapital.  
 
I prognosen för kommunen (och därmed kommunkoncernen) har ännu inte hänsyn 
beaktats till att Karlshamnsfastigheter AB kan komma att behöva ett aktieägartillskott för 
att balansera det egna kapitalet vid en eventuell nedskrivning av Emigranten 5. 
Slutkostnadsprognosen för Emigranten 5 pekar på en nedskrivning motsvarande 85 
mnkr. Värdering av fastigheten kommer att ske inför årsbokslut.  
 
Sammanställningen visar driftredovisning för varje nämnd och finansförvaltningen: 
 
Mnkr

Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos Prognos
Nämnder 220831 220831 210831 220831 220831 210831 utfall avvikelse
Kommunfullmäktige 0 0 0 -1 -2 -1 0 1 1 -3 -2 1
Överförmyndarnämnd 0 0 0 -2 -2 -1 0 0 0 -2 -2 0
Valnämnd 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 -2 -2 0
Kommunrevision 0 0 0 -1 -1 -1 0 1 1 -1 -1 1
Kommunstyrelse 98 107 131 -344 -363 -373 -8 19 11 -396 -399 -3
Utbildningsnämnd 128 97 109 -553 -548 -542 31 -5 26 -723 -698 26
Kulturnämnd 3 3 3 -20 -21 -19 0 1 1 -28 -27 0
Teknik- och fritidsnämnd 15 13 29 -57 -56 -75 3 -2 1 -66 -69 -3
Byggnadsnämnd 6 9 7 -10 -13 -10 -3 3 0 -7 -7 0
Socialnämnd* 104 91 68 -677 -669 -347 13 -7 6 -873 -878 -5
Nämnd för Arbete och Välfärd 0 0 37 0 0 -325 0 0 0 0 0 0
Summa nämnder 354 318 385 -1 663 -1 675 -1 695 36 12 48 -2 101 -2 085 16

Finansförvaltning
Pensioner och löner 5 0 5 -32 -30 -18 5 -2 3 -44 -42 2
Internränta 9 9 11 -1 -1 -1 0 0 0 12 12 0
Skatteintäkter 1 125 1 082 1 063 0 0 0 43 0 43 1 623 1 681 59
Generella statsbidrag 391 381 367 -15 -14 -16 9 -2 8 551 563 12
Finansiella intäkter 18 11 11 0 0 0 7 0 7 17 24 7
Finansiella kostnader 0 0 0 -20 -2 -1 0 -18 -18 -4 -41 -38
Avskrivningar 0 0 0 0 -5 0 0 5 5 -8 -3 5
Jämförelsestörande poster 15 3 9 -9 -2 -8 11 -7 4 3 3 0
Anslag till förfogande 0 0 0 0 -17 0 0 17 17 -26 -7 20
Summa finansförvaltning 1 562 1 487 1 466 -77 -71 -44 76 -7 69 2 123 2 189 66
TOTALT 1 916 1 805 1 851 -1 740 -1 746 -1 739 111 5 117 22 104 82
*Omsorgsnämnd och Nämnd för Arbete och Välfärd 2021

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser Helår
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Nämnder som har ett prognosticerat underskott har uppskattat prognosavvikelsen i 
tabellen nedan. I tabellen redovisas avvikelserna i mnkr efter respektive kategori. 
 

Uppdelning av 
helårsprognosavvikelse 
efter augusti

Volym Prisökningar
(el, bränsle, 

råvaror)

Lagstiftning/
förändringar

Statsbidrag Covid-19 Ukraina Osäkerheter Oreglerade 
underskott

Övriga netto-
kostnader

Prognos-
avvikelse

Nämnd
Kommunstyrelse -0,2 -11,6 0,0 0 0,4 -0,5 0,0 0,0 8,9 -3,0
Teknik- och fritidsnämnd -0,2 -0,4 0,1 -0,4 -2,6 0,7 -2,8
Socialnämnd -7,0 -6,0 0,0 0 -1,0 -1,0 0,0 -22,0 31,7 -5,3
Totalt -7,4 -18,0 0,0 0 -1,0 -1,5 0,0 -24,6 41,3 -11,1  

 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-12 
Karlshamns kommuns delårsrapport 2022-08-31 
Nämnders och bolags resultatrapporter för januari-augusti 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie H Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 174 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport och prognos 2022 
2021/3541 

 
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 2022 
daterad 2022-10-28. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport och prognos 2022 
2 Granskningsrapport - delårsrapport 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningscheferna 
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§ 175 Delårsrapport 2022 Räddningstjänsten Västra Blekinge 2021/3542 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna delårsrapport 2022 för Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2022. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 
Delårsrapport Räddningstjänsten Västra Blekinge 2022 
Granskning av delårsrapport Räddningstjänsten Västra Blekinge 2022 
Granskning av delårsrapport ekonomisk hushållning Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 2022 
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport Räddningstjänsten Västra Blekinge 
2022 
Protokollsutdrag RVB § 1222 Delårsrapport Räddningstjänsten Västra Blekinge 
2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 176 Taxa för myndighetsutövning 2023 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
2022/2790 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta taxa för myndighetsutövning 2023 för Räddningstjänsten Västra Blekinge. 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har 2022-09-07, § 1224, fastställt 
förslag till taxa avseende myndighetsutövning för år 2023, se bilaga. 
 
Då lag 2003:778 om skydd mot olyckor (LSO) förändrades den 1 januari 2021 ändrades 
skrivningen kring avgift för tillsyn. Förändringen i 5 kap 4 § LSO innebär att 
kommunerna numera får ta ut en avgift för tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 
kap 2 § LSO. Detta innebär att avgiften inte längre bara får innefatta tillsynsbesöket utan 
även förberedelse, framkörningstid och efterarbete.  
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har sett över gällande tillsynstaxa i syfte att kunna ta 
ut skäliga avgifter för det faktiska arbete som utförs inom tillsynsverksamheten.  
 
Generella förändringar i avgiften för tillsyn  
 
Grundavgiften för en tillsyn är beräknad utifrån handläggningskostnad per timme 
(timtaxa) vilken i sin tur är framtagen utifrån SKR:s beräkningsmodell. Grundavgiften ska 
innefatta förberedelse, framkörningstid och efterarbete. Avgiften indexregleras årligen 
utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV). En indexuppräkning av 2022 års taxa 
skulle innebära en rörlig avgift på 1 145 kronor men eftersom kostnaderna i SKR:s 
beräkningsmall har uppdaterats efter gällande kostnadsnivå landar den rörliga avgiften 
på 1 200 kronor för år 2023.  
 
Tillsyn vid anläggningar med farlig verksamhet 
 
Tillsyn vid anläggningar med farlig verksamhet är ofta komplex och tidskrävande. Då 
denna tillsyn är mer krävande utförs den endast av brandingenjörer. Räddningstjänsten 
anser det rimligt att handläggningsavgiften per timme motsvarar kostnaden för denna 
kompetens och en separat avgift (timtaxa) på 1 800 kronor föreslås därför för tillsyn vid 
anläggningar med farlig verksamhet. Även här har SKR:s beräkningsmall använts.  
 
Dessa tillsyner är mer tidskrävande i form av mer tid för förberedelse och efterarbete än 
vid en ordinär tillsyn. Räddningstjänsten bedömer det inte rimligt att en farlig verksamhet 
enligt 2 kap 4 § LSO betalar samma grundavgift som en liten, enkel, verksamhet så som 
till exempel butik eller restaurang. Två separata grundavgifter föreslås därför för tillsyn 
vid anläggning med farlig verksamhet. En avgift för mindre komplexa anläggningar och 
en för mer komplexa. Förslag till grundavgift för mindre komplexa anläggningar är 9 000 
kronor och för mer komplexa anläggningar 14 400 kronor.   
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 
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Protokollsutdrag RVB § 1224 Taxa för myndighetsutövning år 2023 
Förslag till taxa för myndighetsutövning 2023, i författningssamlingsmall 
Beslutsunderlag taxa för myndighetsutövning RVB 2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Olofströms kommun  
Sölvesborgs kommun  
Författningssamlingen 
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§ 177 Taxa för upplåtelse av kommunal mark 2022/2904 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta ny samlad taxa för upplåtelse av kommunal mark 
 
att den nya taxan ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut KF § 92, 2019-05-20, KF 
§ 9, 2020-02-17, KF § 91, 2008-06-17 och KF § 2, 2010-02-01 
 
att taxa för uteservering lämnas oförändrad och att taxa för trottoarpratare och 
skyltvaror utanför butik stryks 
 
att det görs en rimlighetsöversyn gällande nivån på dagtaxan för torghandelsplatser. 
 
Jäv  
 
Per-Ola Mattsson (S) och Britt Jämstorp (KD) meddelar jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-11, § 291, att återremittera ärendet 
till kommundirektören för omarbetning av avgiften för el på torget samt att ärendet skulle 
behandlas igen på arbetsutskottets sammanträde 2022-10-18.  
 
Taxan har nu omarbetats vad gäller taxan för el på torget, med hänsyn tagen till att det 
förbrukas betydligt mer el under månaderna januari - april.   
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om avgifter för torghandelsplatser  
(KF § 92, 2019-05-20), taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen (KF § 9, 
2020-02-17 ) samt taxa för nyttjande av allmän plats (KF §91, 2008-06-17 och KF §2, 
2010-02-01). Med anledning av kommunens nya allmänna försäljningsställe, 
Sommargata Skeppsbron, som kommunstyrelsen beslutade om 2021-12-21, § 298, 
behöver även avgift för detta tas fram.  
 
Förvaltning fastighet och tekniska ser med anledning av det en möjlighet att samla och 
uppdatera samtliga taxor och avgifter för upplåtelse av kommunal mark i ett och samma 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Johan Erikssons tjänsteskrivelse daterad 2022-10-13 
Protokollsutdrag KSAU § 291/2022 Taxa för upplåtelse av kommunal mark 
Taxa för upplåtelse av kommunal mark, med ändringar markerade 
Taxa för upplåtelse av kommunal mark, förslag 
Kartbilaga skiss Sommargata Skeppsbron 2022 
Kartbilaga Östersjöfestivalen 
Protokollsutdrag KS § 298/2021 Projekt sommargata Skeppsbron 
5.12 Avgifter för torghandelsplatser 
5.9 Taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen 
Protokollsutdrag KF § 2_2010 Revidering av taxa vid upplåtelse av allmän 
platsmark i samband med byggnationer 
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Protokollsutdrag KF § 91_2008 Motion om avgifter för uteserveringar 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Gärdebrings (M) förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Johan Eriksson 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Gata- och trafikhandläggare Alessandro Orefice 
Markförvaltare Erik Abrahamsson 
Författningssamlingen 
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§ 178 Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag 
om nikotinfria tobaksprodukter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
2022/2950 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag 
om nikotinfria tobaksprodukter, samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023 
 
att upphäva taxa för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter 
och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, KF § 62, 2019-04-08. 
 
Jäv 
 
Momma Merzi (S) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst, förbundsdirektionen, beslutade 2022-10-04, § 58, att 
hemställa om att medlemskommunernas kommunfullmäktige fastställer en ny taxa för 
tillsyn och prövning enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter, där nya lagstiftningen om tobaksfria nikotinprodukter lagts till befintlig 
taxa för tillsyn enligt tobakslagen, där samtidigt viss revidering av den gamla 
tobakstaxan gjorts. Dessutom läggs taxan för tillsyn enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel, in i samma taxa tillsammans med tobakstaxan. Nya taxan föreslås 
gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Nu gällande taxor för tobakstillsyn behöver uppdateras, eftersom den nya lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft 2022-08-01. Nya förslaget till taxa medger även 
debitering för tillsyn enligt den nya lagstiftningen. Viss revidering i den gamla 
tobakstaxan och taxan för receptfria läkemedel föreslås samtidigt. Fast årlig avgift 
föreslås tas bort. Avgifterna för tobaksförsäljningstillstånd föreslås höjas med 2 000 kr 
per ärende, både för att denna avgift inte justerats med index sedan år 2019, och för att 
bättre motsvara den verkliga handläggningskostnaden som finns för denna 
handläggning. 
 
Nu gällande taxor för tobakstillsyn och receptfria läkemedel: 
Karlshamns kommun har en egen taxa för tobak och receptfria läkemedel med i princip 
samma innehåll som nuvarande taxor för Olofströms och Sölvesborgs kommun. Detta 
har sin bakgrund i att Karlshamns kommun överlät sin tillsyn av receptfria läkemedel 
samt tobakstillsyn fullt ut till Miljöförbundet först 1 juli 2019. Föreliggande förslag till ny 
taxa grundar sig på nuvarande taxa för Olofströms och Sölvesborgs kommun. 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner har i dagsläget separata taxor för tobak 
respektive för receptfria läkemedel. Dessa föreslås slås ihop med anledning av att 
denna tillsyn oftast görs samordnat. 
 
För att förenkla för Miljöförbundet framöver, förslås alla tre medlemskommunerna att 
fastställa en likalydande taxa för tobaksområdet och receptfria läkemedel. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
Protokollsutdrag MBV § 58/2022 Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt lag 
om tobak och liknande produkter, lag om nikotinfria tobaksprodukter, samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel 
Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
nikotinfria tobaksprodukter, samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel, 
förslag 
Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
nikotinfria tobaksprodukter, samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel, 
med ändringar markerade 
Karlshamns nuvarande taxa 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Författningssamlingen 
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§ 179 Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2022/2950 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 
att reviderad taxa börjar gälla 2023-01-01 
 
att avslå Miljöförbundet Blekinge Västs hemställan om att medlemskommunernas 
kommunfullmäktige beslutar att ge förbundsdirektionen rätt att löpande besluta om och 
utföra redaktionella ändringar i taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om internationella hot mot 
människors hälsa, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter och lagen om sprängämnesprekursorer samt kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område, som inte innebär någon förändring i sak, såsom 
laghänvisning och dylikt 
 
att istället föreslå förbundet föreslå medlemskommunerna att revidera Miljöförbundet 
Blekinge Västs förbundsordning vad gäller beslut om redaktionella ändringar i taxorna 
för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om animaliska 
biprodukter, lagen om internationella hot mot människors hälsa, tobakslagen, lagen om 
receptfria läkemedel, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om 
sprängämnesprekursorer samt kontroll inom livsmedelslagstiftningens område, som inte 
innebär någon förändring i sak  
 
att det i reviderad förbundsordning tydligt ska framgå att förbundsdirektionen ges rätt att 
besluta om redaktionella ändringar i taxorna så som laghänvisning och felskrivningar.  
 
Sammanfattning 
 
Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutade 2022-10-04, § 59,  
 
att hemställa om att medlemskommunernas kommunfullmäktige fastställer föreslagna 
ändringar i taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från och med 1 
januari 2023, samt 
 
att hemställa om att medlemskommunernas kommunfullmäktige beslutar att ge 
förbundsdirektionen rätt att löpande besluta om och utföra redaktionella ändringar i 
taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om 
animaliska biprodukter, lagen om internationella hot mot människors hälsa, tobakslagen, 
lagen om receptfria läkemedel, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om 
sprängämnesprekursorer samt kontroll inom livsmedelslagstiftningens område, som inte 
innebär någon förändring i sak, såsom laghänvisning och dylikt. 
 
Den 1 januari 2022 trädde Miljöförbundet Blekinge Västs nya taxa för tillsyn och 
prövning inom miljöbalkens område i kraft. Förbundet har nu tillämpat samtliga delar av 
taxan under drygt nio månader och förslår följande justeringar inför kommande 
verksamhetsår: 
 
Föreslagna ändringar i den delen av Miljöförbundets taxa som benämns 
”Taxebestämmelser": 
§ 19 Industriutsläppsverksamhet 
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De miljöfarliga verksamheter som omfattas av Industriutsläppsdirektivet (IUV) har ett 
generellt tillägg till sin årliga avgift på 20 tillsynstimmar i Miljöförbundets nuvarande taxa, 
detta enligt Sveriges Kommuner och Regioners förslag. Tanken är att tillägget ska täcka 
det extra tillsynsbehov som krävs för att kontrollera att IUV-lagstiftningen efterlevs. De 
lantbruksverksamheter som är så kallande IUV-anläggningar (större kyckling- och 
grisuppfödare) föreslås få ett minskat tillägg på 10 tillsynstimmar istället för 20 
tillsynstimmar då 10 timmar bättre motsvarar det specifika extra tillsynsbehov som IUV- 
lagstiftningen innebär för denna typ av verksamheter. 
 
§ 20 Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
Förbundet föreslår en utökad möjlighet att extradebitera verksamheter som betalar en 
årlig avgift om tillsynstiden väsentligt avviker från den för verksamheten fastställda årliga 
avgiften. 
  
Med nuvarande formulering kan förbundet endast extradebitera en verksamhet som 
betalar en årlig avgift om den extra tillsynstiden är föranledd av att verksamhetsutövaren 
brutit mot ett villkor, inte följt ett föreläggande eller förbud eller vid omständigheter som 
orsakats av yttre påverkan i större omfattning. 
 
Förbundet vill i första hand arbeta med dialog i samband med konstaterade brister. Med 
nuvarande formulering finns det en risk att förbundet tvingas att förelägga en 
verksamhetsutövare i ett tidigare skede än önskvärt för att kunna debitera den extra 
tillsynstid som krävs för att komma till rätta med konstaterade brister. Inte heller den tid 
som krävs för att skriva fram ett föreläggande kan med nuvarande formulering debiteras. 
Först när en verksamhet bryter mot ett föreläggande kan extra tillsynstid debiteras. 
Förbundet föreslår därför att§ 20 i den del av taxan som benämns Taxebestämmelser 
kompletteras med att extra avgift utöver den årliga avgiften kan tas ut om den extra 
tillsynstiden är föranledd av brister som kräver uppföljning och som inte ryms inom den 
fasta årliga avgiften. 
 
§ 30 Avbokningsavgift 
Förbundet föreslår att en avbokningsavgift på 500 kr tas ut om avbokning av förbokat 
tillsynsbesök sker senare än 36 timmar före planerat besök. Anledning till att förbundet 
föreslår denna avgift är att det i nuläget uppstår viss tidsspillan som följd av 
förhållandevis många sena avbokningar. En avbokningsavgift förväntas minska denna 
typ av avbokningar. 
 
Övrigt 
Framtida redaktionella ändringar av förbundets taxor 
Då taxan fastställs av kommunfullmäktige måste varje ändring av förbundets taxor 
också beslutas av kommunfullmäktige. Miljöförvaltningen föreslår förbundsdirektionen 
att hemställa om att medlemskommunernas kommunfullmäktige beslutar att ge 
förbundsdirektionen för miljöförbundet rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon förändring i sak, såsom 
laghänvisning och dylikt. 
 
Bedömning gällande framtida redaktionella ändringar av förbundets taxor 
 
Kommunernas allmänna rätt att ta ut avgifter framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen 
(2017:725), som har följande lydelse: Kommuner och regioner får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-07 

Sida 42(70) 

 

skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan 
författning. 
 
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i miljöbalken 27 
kap. 1 §: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna 
balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för 
 
1. prövning och tillsyn med anledning av EU:s förordningar inom denna balks 
tillämpningsområde, och 
 
2. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 kap. 
 
Det är kommunerna själva – genom kommunfullmäktige – som utfärdar föreskrifter om 
avgifter för sin verksamhet bestående i prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd eller 
kommunalförbund. Det innebär att ändringar av taxan måste beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera beslutanderätten till 
kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd eller kommunalförbund att anpassa taxan. 
Detta måste klart framgå av kommunfullmäktiges beslut till vilken nämnd och på vilka 
villkor delegering sker. 
 
Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst föreslår i ärende rörande 
revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att förbundsdirektionen ska 
ges rätt att löpande besluta om och utföra redaktionella ändringar i ett flertal andra taxor 
inom Miljöförbundets verksamhetsområde. Beslut rörande denna typ av förändring bör 
tas för var och en av dessa taxor, vilket innebär att Miljöförbundets samtliga taxor skulle 
behöva revideras. En revidering av Miljöförbundets förbundsordning torde vara ett 
lättare sätt att genomföra denna förändring.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås följande: 
 
att avslå Miljöförbundet Blekinge Västs hemställan om att medlemskommunernas 
kommunfullmäktige beslutar att ge förbundsdirektionen rätt att löpande besluta om och 
utföra redaktionella ändringar i taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om internationella hot mot 
människors hälsa, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter och lagen om sprängämnesprekursorer samt kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område, som inte innebär någon förändring i sak, såsom 
laghänvisning och dylikt  
 
att istället föreslå förbundet föreslå medlemskommunerna att revidera Miljöförbundet 
Blekinge Västs förbundsordning vad gäller beslut om redaktionella ändringar i taxorna 
för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om animaliska 
biprodukter, lagen om internationella hot mot människors hälsa, tobakslagen, lagen om 
receptfria läkemedel, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om 
sprängämnesprekursorer samt kontroll inom livsmedelslagstiftningens område, som inte 
innebär någon förändring i sak  
 
att det i reviderad förbundsordning tydligt ska framgå att förbundsdirektionen ges rätt att 
besluta om redaktionella ändringar i taxorna så som laghänvisning och felskrivningar. 
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Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
Taxa för för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, med ändringar markerade 
Taxa för för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, reviderat förslag 
Taxebilaga 1 
Taxebilaga 2 
Taxebilaga 3 
Protokollsutdrag MBV § 59/2022 Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Författningssamlingen 
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§ 180 Uppräkning av Miljöförbundet Blekinge Västs timkostnader 2023 2022/2950 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att höja Miljöförbundets timkostnad per timme från 995 kr/timme till 1055 kr/timme  
 
att höjningen gäller från och med 2023-01-01 i förbundets samtliga taxor. 
 
Sammanfattning 
 
Den föreslagna ökningen av Miljöförbundet Blekinge Västs timkostnad med 60 kr, från 
995 kr per timme till 1055 kr per timme, följer det förslag till höjning som 
medelkommunernas ekonomichefer har tagit fram och som samrådsorganet Blekinge 
Väst har ställt sig bakom. En höjning utöver index behövs för att kompensera för ett 
minskat antal debiterbara timmar till följd av förbundets byte av taxemodell. Föreslagen 
timkostnad ligger, trots föreslagen ökning, lägre än den verkliga kostnaden för en 
inspektör per timme. 
 
Taxorna som avses i beslutet gäller tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om internationella hot mot 
människors hälsa, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter, lagen om sprängämnesprekursorer samt kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
Protokollsutdrag MBV § 60/2022 Beslut rörande uppräkning av Miljöförbundet 
Blekinge Västs timkostnad 2023 
Timtaxa för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet, med ändringar markerade 
Timtaxa för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet, reviderat förslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Författningssamlingen 
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§ 181 Borgensramar 2023 2022/2816 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 361 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 20 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 373 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 202 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 594 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 653 100 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 5 450 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolaget och dess helägda 
dotterbolag uppgår till 3 509 529 tkr om detta förslag beviljas. I förslaget till borgensram 
för verksamhetsåret 2023 ingår en ökning med 50 161 tkr jämfört med föregående år 
samt en begränsning endast till att omfatta investeringar som är pågående, säkerhets-  
och miljöpåverkande samt myndighetskrav. Begräsningen beror på att låneutrymmet är 
begränsat och utökning av låneutrymme är under prövning hos Kommuninvest. Se 
detaljer, motivering och avgränsningar i tidigare tjänsteskrivelse från Stadsvapnet 2022- 
06-06 inklusive bilagor samt i tjänsteskrivelse från Stadsvapnet 2022-10-10 inklusive 
bilagor.  
 
Tabell redovisar förändring av inlämnat behov av borgensram maj/september: 
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Borgensnivåer 2023 (tkr) Borgens-
nivå 2022

Begärd 
utökning i 

maj

Förslag till 
beslut i juni

begärd 
utökning i 

sept

Förslag beslut 
sept

sänkning 
mot begärd

Borgens-
nivå 2023

Ökning/sän
kning sedan 

fg år
Stadsvapnet i Karlshamn AB 285 800 0 285 800 0 285 800 0 285 800 0
Karlshamn Energi AB 342 920 12 080 354 920 18 080 361 000 0 361 000 18 080
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 21 000 -1 000 20 000 -1 000 20 000 0 20 000 -1 000
Karlshamn Energi Vatten AB 328 000 75 000 403 000 45 000 373 000 0 373 000 45 000
Karlshamnsbostäder AB 1 237 836 -22 836 1 215 000 -35 836 1 202 000 -18 000 1 202 000 -35 836
Karlshamns Hamn AB 594 179 25 000 619 179 0 594 179 0 594 179 0
Karlshamns Kombiterminal 15 000 0 15 000 0 15 000 0 15 000 0
Karlshamnsfastigheter AB 627 838 25 762 653 100 25 762 653 100 -500 653 100 25 262
Kreativum i Blekinge AB 6 795 -200 6 595 -1 345 5 450 0 5 450 -1 345
Totalt 3 459 368 113 806 3 572 594 50 661 3 509 529 -18 500 3 509 529 50 161  
 
Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets förändring per bolag; 
 

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Förändring 
borgens-

ram

mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
Stadsvapnetkoncernen;
 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 286 286 286 286 0
 - Karlshamn Energi AB 245 282 300 355 343 361 18
   - Karlshamn Energi Vatten AB 0 220 265 290 328 373 45
   - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 45 28 25 24 21 20 -1
 - Karlshamnsbostäder AB 1 015 1 115 1 235 1 220 1 238 1 202 -36
 - Karlshamns Hamn AB 318 318 417 587 594 594 0
   - Karlshamns Kombiterminal AB 15 15 15 15 15 15 0
 - Karlshamnsfastigheter AB 286 398 412 536 628 653 25
 - Kreativum i Blekinge AB 0 8 8 8 7 6 -1
Summa Stadsvapnetkoncernen 2 210 2 670 2 963 3 321 3 460 3 510 50  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-14 
Protokollsutdrag SV § 50/2022 Borgensramar 2023 
Flerårsplan för investeringsbudget 2023-2027 i koncernen 
Karlshamn Energi investeringsbudget 2023-2027 
Karlshamn Energi Riskbedömning 
Karlshamns Hamn investeringsbudget 2023-2027 
Karlshamns Hamn Riskbedömning 
Karlshamnsbostäder investeringsbudget 2023-2027 
Karlshamnsbostäder Riskbedömning 
Karlshamnsfastigheter investeringsbudget 2023-2027 
Karlshamnsfastigheter riskbedömning 
Kreativum investeringsbudget 2023-2027 
Kreativum riskbedömning 
Flerårsplan investeringar 2023-2027 i koncernen 
KABO Investeringsbudget 2023-2027 
KABO riskanalys investeringar 
KAFAB Investeringsbudget 2023-2027 
KAFAB riskanalys investeringar 
KEAB Investeringsbudget 2023-2027 
KEAB riskanalys investeringar 
KEVAB Investeringsbudget 2023-2027 
KEVAB riskanalys investeringar 
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KHAB Investeringsbudget 2023-2027 
KHAB riskanalys investeringar 
Kreativum Investeringsbudget 2023-2027 
Kreativum riskanalys investeringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Samtliga bolag 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 182 Borgensavgift 2023 2022/2816 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att 2023 års borgensavgift utgår enligt nedan tabell:  
 

 
 
att debiteringen av borgensavgifterna sker på faktiskt utnyttjad borgensram och att 
avläsning av utnyttjad borgensram och debitering av borgensavgift sker vid slutet av 
varje tertial. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut KF § 6, 2020-02-17 beslutades att borgensavgiftens beräkningsmodell 
skulle ändras och baseras på marknadsmässiga grunder enligt en modell som 
Söderberg & Partner använder för ett stort antal kommuner i Sverige. Modellen för 
beräkning av borgensavgifterna tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga 
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella 
status. Uppdatering sker årligen av modellen och ny beräkning har utförts av Söderberg 
& Partner för år 2023. Då det utförts en opartisk analys av marknadsmässiga 
borgensavgifter förslås att nivåerna på borgensavgifterna justeras i enlighet med denna 
analys för samtliga enheter, förutom Karlshamn Energi Vatten AB, samt att 
borgensavgiften debiteras i slutet av varje tertial utifrån faktisk belåning med kommunal 
borgen som säkerhet. Avläsning föreslås ske vid utgången av varje tertial (30/4, 31/8 
samt 31/12) och debiteras vid samma tidpunkt. En uppdatering av analysen av 
borgensavgiften förslås utföras årligen. 
 
Söderberg & Partners modell fungerar inte på ett bra sätt vad gäller beräkning av 
borgensavgift för Karlshamn Energi Vatten AB. Detta beror på att bolaget lyder under 
VA lagen och är självkostnadsfinansierat samt är verksamheten inte konkurrensutsatt. 
Då tillhandahållande av vatten och avlopp är ett kommunalt åtagande förslår vi att 
borgensavgiften inte utgår vad gäller denna verksamhet. 
 
Bakgrund 
Genom att kommunen tecknar borgen får bolagen en bättre upplåningsränta jämfört 
med om de skulle låna helt på egna meriter varför en marknadsmässig borgensavgift 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-07 

Sida 49(70) 

 

ska tas ut. Då bolagen har olika förutsättningar för upplåning skiljer sig en 
marknadsmässig borgensavgift i nivå mellan bolagen. Att det behövs en borgensavgift 
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning 
avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel 
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett 
fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också skatteverkets regler för 
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara 
för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 
vinstmedel. Internprissättningen måste ske på marknadsmässiga grunder. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamns Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
Västblekinge Miljö AB 
NetPort Science AB 
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§ 183 Borgensram 2023 Västblekinge Miljö AB 2022/2816 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att Västblekinge Miljö AB ska inkomma med investeringsunderlag och riskanalyser  
innan nyupptagning av lån.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande uppgår till 3 577 tkr om detta förslag 
beviljas gällande Västblekinge Miljö AB:s borgen, tillsammans med förslaget om 
borgensramar för Stadsvapnets bolag (dnr 2022/2816). 
 
Västblekinge Miljö AB föreslås beviljas en oförändrad borgensram. Borgensramen har 
nyttjats till 73 % under 2022. Karlshamns kommun ansvarar för 50 % av den totala 
låneskulden i bolaget, vilken uppgår till 48,6 mnkr per den 2022-08-31. Om bolagets ska 
teckna nya lån och nyttja borgensramen, ska bolaget inkomma med underlag för 
investeringar samt riskanalys då den ekonomiska ställningen i bolaget är ansträngd. 
 
Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets förändring per bolag för 
kommunkoncernen; 
 

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Förändring 
borgens-

ram
mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
Stadsvapnetkoncernen;
 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 286 286 286 286 0
 - Karlshamn Energi AB 245 282 300 355 343 361 18
   - Karlshamn Energi Vatten AB 0 220 265 290 328 373 45
   - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 45 28 25 24 21 20 -1
 - Karlshamnsbostäder AB 1 015 1 115 1 235 1 220 1 238 1 202 -36
 - Karlshamns Hamn AB 318 318 417 587 594 594 0
   - Karlshamns Kombiterminal AB 15 15 15 15 15 15 0
 - Karlshamnsfastigheter AB 286 398 412 536 628 653 25
 - Kreativum i Blekinge AB 0 8 8 8 7 6 -1
Summa Stadsvapnetkoncernen 2 210 2 670 2 963 3 321 3 460 3 510 50
Övriga
Västblekinge Miljö AB 41 67 67 67 67 67 0
NetPort Science Park AB 19 24 24 24 24 0 -24

Totalt 2 270 2 761 3 054 3 412 3 551 3 577 26  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
Protokoll styrelsemöte Västblekinge Miljö AB 2022-06-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 184 Ansökan från Karlshamnsfastigheter AB om försäljning av Tullhuset 
2022/3082 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ställa sig bakom en försäljning av Tullhuset, Ronneby 4 och Ronneby 7, med 
anledning av de finansiella begränsningar som Karlshamnsfastigheter AB har, där det 
saknas utrymme att bära återkommande resultatpåverkande underskott för fastigheten. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutade 2022-10-10, § 48, att frågan om försäljning av 
Tullhuset, dvs. Ronneby 4 och Ronneby 7, är av principiell beskaffenhet och ska lyftas 
till kommunfullmäktige för ställningstagande, samt att ställa sig bakom en försäljning av 
Tullhuset, Ronneby 4 och Ronneby 7, med anledning av de finansiella begränsningar 
som Karlshamnsfastigheter AB har, där det saknas utrymme att bära återkommande 
resultatpåverkande underskott för fastigheten. 
 
Karlshamnsfastigheter AB har till Stadsvapnet i Karlshamn AB inkommit med en 
ansökan om försäljning av Tullhuset, Ronneby 4 och Ronneby 7. Styrelsen för 
Karlshamnsfastigheter AB kan konstatera att det prognostiserade resultatet för bolaget 
2022 är lägre än i den antagna budgeten. Anledningarna är bl.a. en engångskostnad till 
följd av ett hyresgästärende samt ökade avskrivningar på den uppskrivning som gjordes 
i årsbokslutet 2021 på övriga fastigheter på Piren. För att möta engångskostnaden bör 
en engångsintäkt införskaffas. Förslaget från Karlshamnsfastigheter AB är att göra detta 
via en försäljning av Tullhuset. Fastigheten är idag inte lönsam och är i behov av 
investeringar kommande år för att bli mer energieffektiv. Vidare behövs också 
investeringar för tekniska installationer. Samtliga ytor är för närvarande uthyrda och 
består av totalt 1100 kvm. 
 
Kommunfullmäktige föreslås mot bakgrund av ovanstående att ställa sig bakom en 
försäljning av Tullhuset, Ronneby 4 och Ronneby 7, med anledning av de finansiella 
begränsningarna som Karlshamnsfastigheter AB har, där det saknas utrymme att bära 
återkommande resultatpåverkande underskott för fastigheten. Att investera i fastigheten 
bedöms inte heller vara möjligt då låneutrymmet för kommunkoncernen är begränsat. 
En försäljning av fastigheterna Ronneby 4 och Ronneby 7 anses vara ett 
ärende av principiell beskaffenhet som ska lyftas till kommunfullmäktige för 
ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-14 
Protokollsutdrag SV § 48/2022 Ansökan om försäljning av Tullhuset 
från Karlshamnsfastigheter AB 
Protokollsutdrag KAFAB § 64/2022 Försäljning av Tullhuset 
Skrivelse till Stadsvapnet angående försäljning av Tullhuset 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
VD Stadsvapnet i Karlshamn AB  
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VD Karlshamnsfastigheter AB  
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 185 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel och sommargata Skeppsbron 
2022/2902 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel och sommargata Skeppsbron, vilka 
ersätter lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av kommunens nya allmänna försäljningsställe, sommargata 
Skeppsbron, som kommunstyrelsen beslutade om 2021-12-21, § 298, behöver 
ordningsföreskrifterna för torghandel revideras. Sommargata Skeppsbron anses vara 
allmänt försäljningsställe, likt torghandel, varför samma föreskrifter kan användas, med 
viss anpassning och några tillägg. Föreskrifter rörande sommargata Skeppsbron har 
därför arbetats in i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Johan Erikssons tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel och sommargata Skeppsbron, förslag 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel och sommargata Skeppsbron, med 
ändringar markerade 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, gällande 
Protokollsutdrag KS § 298/2021 Projekt sommargata Skeppsbron 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge 
Författningssamlingen 
Enhetschef Johan Eriksson 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Gata- och trafikhandläggare Alessandro Orefice 
Markförvaltare Erik Abrahamsson 
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§ 186 Revidering av lokala ordningsföreskrifter 2022/2906 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter. 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av kommunens nya allmänna försäljningsställe, sommargata 
Skeppsbron, som kommunstyrelsen beslutade om 2021-12-21, § 298, har 
ordningsföreskrifterna för torghandel reviderats för att även innefatta sommargatan.  
 
Eftersom de lokala ordningsföreskrifterna hänvisar till de lokala ordningsföreskrifterna 
för torghandel gällande bestämmelser om allmän försäljningsplats (§ 2, andra stycket) 
behöver även dessa revideras och hänvisa till lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
och sommargata Skeppsbron. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Johan Erikssons tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
Lokala ordningsföreskrifter, med ändring markerad 
Lokala ordningsföreskrifter, reviderat förslag 
Protokollsutdrag KS § 298/2021 Projekt sommargata Skeppsbron 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge 
Författningssamlingen 
Enhetschef Johan Eriksson 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Gata- och trafikhandläggare Alessandro Orefice 
Markförvaltare Erik Abrahamsson 
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§ 187 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom socialnämnden 
verksamhetsområde, kvartal 2 2022 2022/703 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden 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.  
 
Socialnämnden 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 
socialnämnden, kommunfullmäktige och revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 12 individrapporter som fördelas enligt följande:  
 
5 kontaktfamilj enligt SoL  
2 kontaktperson enligt SoL  
4 särskilt boende enligt SoL  
1 kontaktperson enligt LSS 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SN § 139 2022 Rapport över ej verkställda gynnande beslut 
inom socialnämndens verksamhetsområde, kvartal 2 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 188 Motion om granskning av lekmannarevisionen för 2019-2020 - Annika 
Westerlund (S) 2021/1499 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Annika Westerlund (S) har lämnat in en motion gällande granskning av 
lekmannarevisionen för år 2019-2020. I motionen anges att det finns tveksamheter kring 
huruvida lekmannarevisorerna har följt gällande regelverk. Motionen anger att 
lekmannarevisorerna har brutit mot god redovisningssed enligt SKR:s publikation God 
redovisningssed i kommunal verksamhet (2018), tystnadsplikt enligt dels 
aktiebolagslagen, ABL, dels offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Grunden för 
motionen anges vara två bifogade skrivelser från lekmannarevisorerna.  
 
Utnämnande av lekmannarevisor 
 
Av 12 kap. 4 § kommunallagen, KL, framgår att fullmäktige under de år då val har hållits 
ska välja revisorer för granskning av kommunal verksamhet. Revisorerna innefattas i 
begreppet förtroendevalda, 4 kap. 1 § KL. Av 12 kap. 1 § KL följer att revisorernas 
uppdrag är att granska kommunen och de kommunala bolagens verksamheter. 
Revisorerna ska granska att verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt sätt samt ett 
tillfredsställande sätt utifrån ett ekonomiskt perspektiv, vidare ska revisorerna granska 
om den interna kontrollen är tillräcklig. Fullmäktige ska utse någon av de revisorerna 
som väljs enligt 12 kap. 4 § KL till lekmannarevisor i helägda kommunala bolag. Minst 
en lekmannarevisor ska utses i helägda kommunala bolag, 10 kap. 3 § 5 p. KL, detta för 
att säkerställa den kommunala insynen i verksamheten.  
 
Lekmannarevisorernas uppdrag  
 
Bestämmelsen i 10 kap. 3 § ABL specificerar lekmannarevisorernas uppdrag. 
Lekmannarevisorn ska enligt bestämmelsen granska om bolagets verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god sed vid detta slag av granskning kräver. För att granska om bolaget bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt ska kontrolleras att det kommunala bolaget håller sig inom ramen 
för bolagsordningen och att syftet med verksamheten överensstämmer och fullföljs. Den 
ekonomiska granskningen som en lekmannarevisor ska göra utgår från att 
lekmannarevisorn ska hålla sig underrättad om bolagets ekonomiska förhållanden. 
Lekmannarevisorn ska löpande kunna göra allmänna bedömningar om företagets 
resurser används på ett rimligt sätt. Detta förutsätter bland annat att det finns en 
återkommande kontakt med företagsledning och med revisorerna.  
 
I Karlshamns kommuns ägardirektiv för helägda aktiebolag framgår att lekmannarevisor 
årligen ska yttra sig om bolaget bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån bolagsordning, 
ägardirektiv samt de kommunala befogenheterna som utgör ramarna för verksamheten. 
Om lekmannarevisorer finner brister under granskningen ska dessa löpande 
kommuniceras med kommunstyrelsen.  
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Av 12 kap. 1 § KL framgår att revisorerna ska genomföra granskningen utifrån god 
redovisningssed. Lekmannarevisorernas uppgifter specificeras i 10 kap. 3-6 §§ ABL. 
Vidare framgår av 10 kap. 7 § ABL att bolaget ska ge lekmannarevisorn upplysningar 
och hjälp som lekmannarevisorn begär och som den anser är nödvändig för att kunna 
genomföra granskningen.  
 
En lekmannarevisor ska lämna in en granskningsrapport till bolagsstyrelsen, 10 kap. 5 § 
ABL, denna överlämnas även till kommunfullmäktige. Granskningsrapporten ska 
innehålla sådant som lekmannarevisorn varit skyldig att granska enligt bolagsstämmans 
anvisningar, 10 kap. 13 och 4 §§ ABL. Granskningsrapporten ska således innehålla 
lekmannarevisorns fullgörande av uppdraget.  
 
Eventuella skrivelser som upprättas av lekmannarevisorerna blir allmänna handlingar i 
enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, TF. Allmänna handlingar är 
därmed offentliga under förutsättning att de inte omfattas av sekretess i enlighet med 
bestämmelserna i OSL. Bestämmelserna i OSL är tillämpliga hos aktiebolag där 
kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana aktiebolag ska 
jämställas med myndigheter, 2 kap. 3 § OSL.  
 
Tystnadsplikt och sekretess  
 
Tillämpliga bestämmelser som reglerar tystnadsplikt, sekretess och företagshemligheter 
återfinns i ABL, OSL och lagen om företagshemligheter. Det av 10 kap. 16 § ABL att 
lekmannarevisorer har tystnadsplikt. Tystnadsplikten innefattar att lekmannarevisorer 
inte obehörigen får lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till enskilda 
aktieägare eller någon utomstående om det kan vara till skada för bolaget. Om 
upplysningar som lämnas till kommunens revisorer omfattas av sekretess överförs 
sekretessen till kommunens revisorer, 11 kap. 1 § OSL. 
 
Uppdragets upphörande 
 
En lekmannarevisor innehar ett förtroendeuppdrag och om den som utsett 
lekmannarevisorn inte längre har ett förtroende för lekmannarevisorn kan uppdraget 
upphöra. Uppdraget som lekmannarevisor upphör om denne själv eller den som utsett 
lekmannarevisorn anmäler att uppdraget ska upphöra. Anmälan ska göras till styrelsen, 
10 kap. 12 § ABL.  
 
Utöver reglerna i ABL kring uppdragets upphörande finns regler avseende hur en 
förtroendevalds uppdrag kan upphöra i 4 kap. 6-9 §§ KL. Det avser bland annat när en 
förtroendevald önskar avgå eller om en förtroendevald upphör att vara valbar. Vidare 
kan en förtroendevalds uppdrag bli återkallat om den förtroendevalda har vägrats 
ansvarsfrihet eller har dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa.  
 
Sammanfattande slutsats 
 
Den insyn i bolagets förhållanden som lekmannarevisorerna har rätt att få och skyldighet 
att skaffa sig avser således även sådana förhållanden som bolaget kan ha skäl att 
hemlighålla. Lekmannarevisorerna har, som ovan nämnt, både en civilrättslig, 10 kap. 
16 § ABL, och en offentligrättslig, 2 kap. 1 § OSL, tystnadsplikt. Det innebär att 
lekmannarevisorerna inte får lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till vare 
sig enskild aktieägare eller utomstående, om det kan skada bolaget ekonomiskt. 
Skrivelser och andra handlingar som upprättas i samband med utförandet av 
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lekmannarevisorernas uppdrag kan således innehålla uppgifter som omfattas av 
sekretess. Men det är först vid ett eventuellt utlämnande av sådana uppgifter till 
obehöriga, som det skulle kunna bli fråga om brott mot tystnadsplikten.  
Mot den bakgrunden måste lekmannarevisorerna i sin granskning beakta de 
bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt och se till att handlingar som passerar 
myndighetsgränsen inte innehåller uppgifter av sådan karaktär att bolaget lider skada.  
 
Det grundläggande syftet med att ha lekmannarevisorer i kommunala bolag är att 
garantera den kommunala insynen och att uppsiktsplikten därmed uppfylls. 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska verksamheten, och det material som de 
lämnar ifrån sig är resultatet av granskningen, som styrelsen och fullmäktige får ta del 
av.  
 
Det finns i sig inget som hindrar att en granskning genomförs av de handlingar som 
lekmannarevisorerna lämnat ifrån sig till kommunstyrelsen och fullmäktige.  
 
Om det sedan finns anledning att ifrågasätta lekmannarevisionen och hur uppdraget 
utförts är det bestämmelserna kring uppdragets upphörande i ABL och KL som behöver 
beaktas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Motion om granskning av lekmannarevisionen för 2019-2020 – Annika Westerlund (S) 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Thomas Lilja (MED) yrkar avslag på motionen. 
 
Annika Westerlund (S) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition, bifall mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill bifalla motionen röstar JA. 
Den som vill avslå motionen röstar NEJ. 
 
Omröstning 
 
Stol Ledamot Parti 

 
Ersättare Ja (22) Nej (27) Avstår (2) 

1 Elin Petersson M    Nej  

2 Magnus Gärdebring M    Nej  

3 Magnus Sandgren M    Nej  

4 Linda Risholm M    Nej  

5 Magnus Arvidsson M    Nej  
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Stol Ledamot Parti 
 

Ersättare Ja (22) Nej (27) Avstår (2) 
6 Iréne Ahlstrand-

Mårlind 
M    Nej  

7 Ulf Ohlsson M    Nej  

8 Ida Lindgren M    Nej  

9 Andreas Green M     Avstår 

10 Daniel Melin M    Nej  

11 Jimmie Andersson M    Nej  

12 Lars Hasselgren M   Ja   

13 Anna Arlid M Frånv. Henrik 
Melander 

 Nej  

14 Sofie Ekenberg C   Ja   

15 Kousai Al Haji C   Ja   

16 Mats Dahlbom C     Avstår 

17 Gertrud Ivarsson C   Ja   

18 Bodil Frigren-
Ericsson 

L    Nej  

19 Niklas Ek L    Nej  

20 Britt Jämstorp KD    Nej  

21 Lars-Olof Larsson KD    Nej  

22 Ida Larsson S   Ja   

23 Momma Merzi S   Ja   

24 Per-Ola Mattsson S   Ja   

25 Leif Håkansson S   Ja   

26 Annika Westerlund S   Ja   

27 Jan Bremberg S   Ja   

28 Marie Sällström S   Ja   

29 Jan-Åke Berg S Frånv. Maria Hjelm 
Nilsson 

Ja   

30 Ulla Sandgren S   Ja   

31 David Alfredsson S   Ja   

32 Lena Sandgren S   Ja   

33 Anders Karlsson S   Ja   

34 Tommy Larsson V   Ja   

35 Veronika Hertelendy V   Ja   
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Stol Ledamot Parti 
 

Ersättare Ja (22) Nej (27) Avstår (2) 
36 Olle Gillberg V   Ja   

37 Hazem Alheeb MP   Ja   

38 Charlott Lorentzen MP   Ja   

39 Tor Billing SD    Nej  

40 Björn Tenland 
Nurhadi 

SD    Nej  

41 Görgen 
Lennarthsson 

SD   Ja   

42 Emma Eriksson SD Frånv. Håkan 
Abramsson  

 Nej  

43 Tommy Mikkelsen SD    Nej  

44 André Nord SD    Nej  

45 Margaretha 
Lennarthsson 

SD    Nej  

46 Lars Olsson SD    Nej  

47 Mona Wettergren SD    Nej  

48 Tommy 
Strannemalm 

SD    Nej  

49 Emma Andersson SD Frånv. Bo Eloff  Nej  

50 Nicklas Martinsson MED    Nej  

51 Thomas Lilja MED    Nej  

 Totalt    22 27 2 
 
Omröstningen utfaller med 22 röster på JA, 27 röster på NEJ och 2 AVSTÅR.  
Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå motionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 189 Ansökan om dispens för att behålla uppdraget som ledamot och 2:e vice 
ordförande i byggnadsnämnden till och med 31 december 2022 - Magnus Olsson 
(M) 2018/3821 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Magnus Olsson (M) dispens för att behålla uppdraget som ledamot och 2:e 
vice ordförande i byggnadsnämnden till och med 31 december 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Olsson (M) har begärt dispens för att behålla uppdraget som ledamot och 2:e 
vice ordförande i byggnadsnämnden till och med 31 december 2022.  
 
Magnus Olsson (M) har via mail 2022-04-10 meddelat att han kommer att flytta till en 
grannkommun den 8 november 2022. 
 
4 kap. 7 § kommunallagen: 
 
”Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en 
förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa 
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den 
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden” 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Magnus Olsson (M) 2022-04-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Magnus Olsson (M) 
Byggnadsnämnden 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-07 

Sida 63(70) 

 

§ 190 Fyllnadsval av revisor - Torbjörn Widebrant (M) 2018/3804 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Torbjörn Widebrant (M) till ny revisor för tiden till och med avlämnandet av 
revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
Gruppledare Magnus Gärdebring (M) har meddelat att moderaterna nominerar Torbjörn 
Widebrant (M) till ny revisor efter Tommy Strannemalm (SD). 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Torbjörn Widebrant 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-07 

Sida 64(70) 

 

§ 191 Fyllnadsval av lekmannarevisor i Stadsvapnet AB - Per-Ola Johansson (M) 
2018/3804 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Per-Ola Johansson (M) till lekmannarevisor i Stadsvapnet AB till och med 
årsstämman 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Gruppledare Magnus Gärdebring (M) har meddelat att moderaterna nominerar Per Ola 
Johansson (M) till ny lekmannarevisor i Stadsvapnet AB efter Bengt Olofsson (M). 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Stadsvapnet AB 
Per-Ola Johansson 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-07 

Sida 65(70) 

 

§ 192 Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Jan Åke 
Berg (S) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Jan Åke Bergs (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.  
 
att överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Jan Åke Berg (S) har via mail, 2022-11-07 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Jan Åke Berg (S) 2022-11-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-07 

Sida 66(70) 

 

§ 193 Avsägelse från uppdraget som ordförande och ledamot i 
utbildningsnämnden - Jan Åke Berg (S) 2019/3579 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Jan Åke Bergs (S) avsägelse från uppdraget som ordförande och ledamot i 
utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Jan Åke Berg (S) har via mail, 2022-11-07 avsagt sig uppdraget som ordförande och 
ledamot i utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Jan Åke Berg (S) 2022-11-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-07 

Sida 67(70) 

 

§ 194 Avgång från uppdraget som styrelseledamot och ordförande i 
Karlshamnsfastigheter AB - Jan Åke Berg (S) samt fyllnadsval av ny ordförande 
- Ulf Gustavsson (S) ny ledamot - Maria Hjelm Nilsson (S) 2018/3945 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Jan Åke Bergs (S) anmälan om avgång från uppdraget som styrelseledamot och 
ordförande i Karlshamnsfastigheter AB till protokollet 
 
att utse Ulf Gustavsson (S) till ny ordförande i Karlshamnsfastigheter AB  
 
att utse Maria Hjelm Nilsson (S) till ny ledamot i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Sammanfattning 
 
Jan Åke Berg (S) har via mail, 2022-11-07 anmält sin avgång från uppdraget som 
styrelseledamot och ordförande i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag  
 
Mail från Per-Ola Mattsson (S) 2022-11-06 
 
Mail från Jan Åke Berg (S) 2022-11-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulf Gustavsson 
Ulla Sandgren 
Karlshamnsfastigheter AB 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-07 

Sida 68(70) 

 

§ 195 Entledigande från uppdraget som ledamot och ordförande i direktionen för 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling - Jan Åke Berg (S) 2018/3926 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att entlediga Jan Åke Berg (S) från uppdraget som ledamot och ordförande i direktionen 
för Kommunsamverkan Cura Individutveckling. 
 
att till ordförande i direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling välja Ulla 
Sandgren (S) 
 
Sammanfattning 
 
Jan Åke Berg (S) har via mail, 2022-11-07 avsagt sig från uppdraget som ledamot och 
ordförande i direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling. 
 
Per-Ola Mattsson (S) har via mail 2022-11-06 nominerat Ulla Sandgren (S) till ny 
ordförande i direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Per-Ola Mattsson (S) 2022-11-06 
 
Mail från Jan Åke Berg (S) 2022-11-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulla Sandgren 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln 
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Kommunfullmäktige 
2022-11-07 
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§ 196 Nominering av ledamot till familjerättsnämnden Cura - Ulla Sandgren (S) 
2018/4241 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att nominera Ulla Sandgren (S) till ledamot i familjerättsnämnden under Curas direktion. 
 
Sammanfattning 
 
Curas Familjerättsnämnd utses, enligt kommunallagen och gällande reglemente för 
familjerättsnämnden, av direktionen efter nominering av respektive medlemskommun. 
 
Ledamot Jan Åke Berg (S) har via mail avsagt sig uppdraget som ledamot i direktionen i 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Jan Åke Berg (S) 2022-11-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Utredare Anna Persson 
Matrikeln  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
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2022-11-07 
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§ 197 Handlingar för kännedom november 2022 2022/455 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2022-10-04—2022-10-26 
 
2022-10-07 DNR 2022/74 Skriften Folkvald sänds till samtliga kommuner och regioner 
 
2022-10-10 DNR 2022/74 Save the date slutkonferens Stockholm 2 december 
 
2022-10-14 DNR 2022/74 Inbjudan till regional diskussionsövning för politiker 
 
2022-10-17 DNR 2022/3100 Ekonomiska förutsättningar inför budget 2023 – 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 


