
Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-09-24 

Sida 1(9) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30—16:22, ajournering klockan 15:00-15:20 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) §§ 249-251, delvis § 252   
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) §§ 249-251, delvis § 252   
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S)    Elin Petersson (M)  
Jan Bremberg (S)  Charlott Lorentzen (MP) § 253  
Ulla Sandgren (S)  Magnus Sandgren (M) § 253  

Närvarande 
ersättare 

Sofie Ekenberg (C) §§ 249-251, delvis § 252    
Håkan Abramsson (SD) 
Jan Bremberg (S) §§ 249-252 
Ulla Sandgren (S) §§ 249-252 
Ulf Ohlsson (M) 
Claes Jansson (MP) 
Jan-Åke Berg (S) §§ 249-251, delvis § 252   
Emanuel Norén (L) 
Johnny Persson (S) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare  
Mats Sellfrid, ekonomichef 
Anette Ericsson, verksamhetskontroller 
Tomas Ringberg, förvaltningschef § 252 
Torill Skar Magnusson, förvaltningschef § 252  
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef § 252 
Jennie Blomqvist, ekonom/controller 
Marie Nilsson, ekonom/controller 
John Andén, ekonom/controller 
Camilla Bengtsson, ekonom 
Sandra Belic, ekonom/controller 
Lena Sandgren, ordförande kulturnämnden 
Ulla Olofsson andre vice ordförande kulturnämnden 
Cecilia Holmberg (M), andra vice ordförande i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

Bengt-Olof Björck (S), vice ordf. i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Paragrafer §§ 249-253  

Utses att justera Marco Gustavsson (C) 

Justeringsdatum  2019-10-01 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Marco Gustavsson  
 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2019-09-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-10-01 

Tillkännages t.o.m.: 2019-10-23 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 249 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Marco Gustavsson (C) att justera protokollet 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-09-24 

Sida 5(9) 

 

§ 250 Godkännande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen 
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§ 251 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informera om ett personalärende samt att oklarheter i 
momsfrågan nu närmar sig en lösning Karlshamnsfastigheter AB. 
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§ 252 Nämndernas redovisning av delårsrapport per augusti 2019 2019/1169 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska, enligt Kommunallagen 6 kap 1 § leda och samordna 
förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  
 
Av regementet för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen har en lednings-, 
styrnings- och uppföljningsfunktion (regemente för kommunstyrelsen 6 §). I 
ledningsfunktionen ingår uppgiften att ha ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt 
över verksamheten i övriga nämnder, kommunala bolag, föreningar, stiftelser och 
kommunalförbund.  
 
I kommunstyrelsen uppgifter ingår en samordnad styrning och ledning av arbetet med 
att ta fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsen har också ansvar att följa de 
frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och 
fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera 
till fullmäktige. 
 
Att föra en diskussion med nämnderna om de ekonomiska delårsrapporterna är en del 
av kommunstyrelsens lednings-, styrnings- och uppföljningsfunktion.  
 
Med anledning av kommunstyrelsens uppdrag och det ekonomiska läget i kommunen 
har nedan angivna nämnder kallats till kommunstyrelsen för att föra en dialog utifrån 
preliminära delårsrapporter; 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Kulturnämnden  
Teknik- och fritidsnämnden 
Omsorgsnämnden  
Nämnden för arbete och välfärd   
Byggnadsnämnden  
 
Kommunstyrelsen egen preliminära delårsrapport diskuterades också under 
sammanträdet. Fokus för diskussionen var de risker, hot och möjligheter som 
nämnderna/förvaltningen bedömde kunna påverka det ekonomiska utfallet.   
 
Nämnden för barn, ungdom och skola respektive gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har avvikelser från budget på minus19 mnkr respektive minus 
12 mnkr. Arbetet med att genomföra besparingsåtgärder pågår och en nya 3-års planer 
håller på att tas fram. Inom förvaltningen för förskola/skola genomförs 
besparingsåtgärder som berör bland annat läromedel, bemanning 
förskola/skola/fritidsgårdar, IKT, integration i skolan och resurscenter. Faktorer som 
bidrar till svårigheter att dimensionera den kommunala grundskolan rör osäkerheten 
kring antalet elever som väljer fristående skolor. Besparingaråtgärder inom 
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gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen berör minskad bemanning. 
Det finns också två utredningsuppdrag om dels huruvida Väggaskolan ska utgöra en 
skolenhet, dels om programutbudet vid gymnasieskolan ska ändras. 
 
Kulturnämnden genomför besparingar inom bland annat bibliotek där två tjänster tas 
bort och kommer enligt prognos att uppnå budget. Karlshamns museums ansökan om 
bidrag och Regionteaterns dansscen utgör en extra kostnad men kommer att finansieras 
med lokstallsmiljonen. Karlshamn har beviljats statsbidrag för bibliotek och dansscenen.  
 
Teknik- och fritidsnämnden har genomfört betydande besparingar på cirka fyra miljoner 
kronor. Fortfarande återstår 650 tkr i besparingsbehov. Besparingarna berör framförallt 
personalminskningar som motsvarar cirka 10 procent. Driftbudgeten är hårt ansträngd 
och investeringsmedel används för sådant som snarare kan betraktas som drift.  
 
Inom omsorgsnämnden pågår förändrings- och förbättringsarbete även om nämnden 
har ett prognosticerat överskott på 1 mnkr. Fastighetskontorets förhandling med 
Karlshamnsbostäder AB har medfört lägre hyror. Personalkostnaderna är fortsatt höga 
liksom sjuktalen. Ett förändringsarbete bedrivs när det gäller arbetssätt, bemanning, och 
schemaplanering. Framtidens utmaningar är att skapa en personalcentrerad omsorg där 
delaktighet/medskapande liksom ansvar är centralt. Kostnader för hemtjänst och särskilt 
boende är fortsatt höga. Andelen äldre i särskilt boende håller dock på att minska och 
hemvården håller på att förändras. Det framtida äldreboendet behöver utvecklas och det 
behövs fler trygghetsboenden. 
 
Nämnden för arbete och välfärd har ett prognosticerat underskott på 1,7 mnkr vilket 
främst beror på fortsatt höga kostnader för socialpsykiatrin, insatser för vuxna, barn och 
familj, försörjningsstöd och introduktion av nyanlända. Det har under året skett en 
volymökning inom försörjningsstöd och barn och familj samtidigt som statsbidrag för 
nyanlända till kommunerna minskat. Kostnaderna för LSS har dock minskat och det 
pågår en omstrukturering av gruppbostäder. Försörjningsstödet kommer också minska 
framöver då fler personer med försörjningsstöd flyttas över till arbetsmarknadsenheten.     
 
Byggnadsnämnden bedöms redovisa ett ekonomiskt överskott för 2019. 
 
Kommunstyrelsens delårsrapport visar på ett beräknat överskott på 3,8 mnkr på helår 
och ett beräknat överskott för investeringar på 56,8 mnkr på helår. 
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§ 253 Markanvisningstävling, Gäddan 5 och del av Karlshamn 2:1 2019/1092 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att teckna markanvisningsavtal med JSB Construction AB, SBU och Wingårdhs 
 
att arbete i enlighet med de riktlinjer rörande trafik och parkering som beskrivs i den 
övergripande trafik- och parkeringsutredningen för Karlshamns centrum påbörjas då ett 
stort antal allmänna parkeringar försvinner då området bebyggs  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har inbjudit till markanvisningstävling för att hitta aktörer som är 
intresserade av att uppföra bostäder vid Mieån i centrala Karlshamn. Två förslag har 
inkommit. 
 
En bedömningsgrupp med tjänstepersoner inom sakområdena mark- och exploatering, 
plan, bygglov, gata och park på Samhällsbyggnadsförvaltningen har studerat inkomna 
förslag och gjort en samlad bedömning med avseende på byggherre, markpris, utemiljö, 
och arkitektonisk kvalitet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-19 
Prospekt, markanvisningstävling 
Förslag ”dansa i neon”, daterat 2019-09-09 inklusive referensprojekt och anbud 
Förslag ”Kv Åsikten”, daterat 2019-09-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör 
Jeanette Conradsson, planarkitekt 
Elisabeth Rydberg, arkitekt 
Sara Marie Rännbäck, parkingenjör 
Per Olsson, trafikhandläggare 
Emina Kovacic, stadsarkitekt/stadsbyggnadschef 


