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Plats och tid Asarum, klockan 13:30—17:15, ajournering kl. 14:55-15:10 och kl. 16:10-
16:20 samt 16:25-16:30 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Marie Sällström Ledamot (S) ej §§ 36-40 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) ej § 29 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Sofie Ekenberg (C) 
Jan Bremberg (S) 
Jan-Åke Berg (S) 
Johnny Persson (S) § 29 
Claes Jansson (MP) §§ 36-40 

 Charlott Lorentzsson (MP) 
Elin Petersson (M) 
Annika Westerlund (S) 
Andreas Saleskog (S) 
Björn Tenland Nurhadi (SD) 
Marie Sällström (S)  

 

Närvarande 
ersättare 

Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
Ulf Ohlsson (M) 
Claes Jansson (MP) §§ 1-30, 34-35 
Emanuel Norén (L) 
Johnny Persson (S) §§ 1-28, 30, 32-35 
Lars-Olof Larsson (KD) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef  
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare  
Jennifer Stenfelt, Ung företagsamhet  
Lotta Roth, Nyföretagarcentrum 
Susanne Andersen, controller 
Magnus Persson, fastighetschef 
Tomas Ringberg, förvaltningschef 
Samuel Henningsson, VD Netport Science Park AB 

 
 
§§ 3, 6-30, 32-40 
 
§ 4 
§ 5 
§§ 21-22 
§§ 25-27 
§ 35 
§ 36 

Paragrafer §§ 1-30, 32-40  

Utses att justera Tommy Larsson (V) 

Justeringsdatum  2020-02-10 
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Sekreterare …………………………………………  
 Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Tommy Larsson 
 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2020-02-04 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-02-10 

Tillkännages t.o.m.: 2020-03-02 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 1 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Tommy Larsson (V) att justera protokollet. 
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§ 2 Godkännande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 3 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om att ny ekonomichef respektive ny HR-
chef rekryterats. 
 
Vidare informerar kommundirektören om den rapportering i media som förekommit om 
att en kommunal chef lämnat in en stämningsansökan mot kommunen då han anser sig 
blivit felaktigt avskedad från sin anställning. Detta rör sig egentligen om ett av de 
kommunala bolagen.  
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§ 4 Information från Ungföretagsamhet  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Jennifer Stenfelt från Ungföretagsamhet informerar om föreningens verksamhet i 
Karlshamn och Blekinge. Ungföretagsamhet riktar sig till elever i grundskolor och 
gymnasieskolor med utbildning i privatekonomi och nyföretagande. Unga får bland 
annat möjligheten att prova på att driva ett eget företag, så kallat UF-företagande.  
 
UF-företagande har ökat i Karlshamn från 62 till 89 elever vid Vägga gymnasieskola och 
20 elever vid Fria läroverken. Det finns nio aktiva UF-lärare. UF-företagande har en rad 
positiva effekter bland annat ökar UF-företagande sannolikheten att en individ startar 
företag med cirka 20 procent. Personer som drivit ett UF-företag har också färre 
arbetslöshetsdagar, blir oftare chefer och får högre medelinkomst än de som inte drivit 
ett UF-företag. UF-företagande bidrar också till att eleverna utvecklar kompetenser som 
samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga, initiativförmåga och handlingskraft, 
beslutsfattande och kommunikation. Självkänslan utvecklas också.    
 
Under året har Ungföretagsamhet kontinuerliga skolbesök i grund- och gymnasieskola. 
Utbildningsdagar och konferenser för lärare och regionala UF-mässan anordnas och 
skolpersonal får stöd och material. 
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§ 5 Information från Nyföretagarcentrum  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Lotta Roth från Nyföretagarcentrum informerar om den verksamhet som bedrivs i 
Karlshamn. Föreningen finansieras genom bidrag från kommunen och näringslivet och 
erbjuder personlig, konfidentiell och kostnadsfri rådgivning till individer som vill starta 
företag. Nyföretagarcentrum har bland annat mentorsprogram, startup café, 
nätverksluncher, drop-in kvällar, utbildningar och aktiviteter med andra kommuner.  
 
Under 2019 gavs 159 rådgivningar och 51 företag startades upp. Av kunderna är 44 
procent kvinnor och 27 procent har utländska bakgrund. 
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§ 6 Tillsynsplan avseende folköl 2020 2020/351 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta Miljöförbundet Blekinge västs förslag till tillsynsplan rörande detaljhandel samt 
servering av folköl för år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta tillsynsplan som lämnas till 
Länsstyrelsen, som är regional tillsynsmyndighet i landet. Tillsynsplanen ska innehålla 
uppgifter om antal tillsynsbesök och eventuell uppföljning.  
 
Tillsynsplanen avseende folköl för år 2020 har tagits fram av Miljöförbundet Blekinge 
väst. Tillsynsplanen kommer, enligt kommunens riktlinjer, vid årsskiftet att 
återrapporteras till Kommunstyrelsen för att delges uppgifter om utfört tillsynsarbete.  
 
Beslutsunderlag 
 
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhes tjänsteskrivelse, daterad 202-01-23 
Miljöförbundet Blekinge västs upprättade förslag på tillsynsplan 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge väst 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Tillståndsenheten 
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§ 7 Tillsynsplan avseende servering av alkoholhaltiga drycker 2020 2019/3736 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta Miljöförbundet Blekinge västs förslag till tillsynsplaner rörande servering av 
alkoholhaltiga drycker för år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta tillsynsplan som lämnas till 
Länsstyrelsen, som är regional tillsynsmyndighet i landet. Tillsynsplanen ska innehålla 
uppgifter om antal tillsynsbesök, inriktning och uppföljning. Planen ska förankras och 
samordnas med berörda myndigheter. 
 
Tillsynsplan rörande servering av alkoholhaltiga drycker för år 2020 har tagits fram av 
Miljöförbundet Blekinge väst. Planerna har redovisats för alkoholhandläggaren i 
Karlshamns kommun. 
 
Tillsynsplanerna kommer vid årsskiftet att återrapporteras till kommunstyrelsen för att 
delges uppgift om utfört tillsynsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhes tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-21 
Miljöförbundet Blekinge Västs upprättade förslag till beslut 
Tillsynsplan 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge väst 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Tillståndsenheten 
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§ 8 Uppföljning utfört tillsynsarbete avseende serveringstillstånd 2019 2020/341 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att redovisningen tas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Karlshamns kommuns riktlinjer för servering av alkohol ska utfört tillsynsarbete 
årligen återrapporteras till ansvarig nämnd. Enligt bifogad skrivelse framgår att 
tillsynsarbetet fr.o.m. 1 juli 2019 gick över till Miljöförbundet Blekinge väst. Tidigare har 
detta arbete genomförts av kommunens anställda alkoholinspektör. Det skedde alltså en 
verksamhetsöverföring som har krävt lite tid att organisera under hösten 2019.  
 
Enligt ifylld tillsynsplan som har bifogats framgår att alla tillståndshavare med 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Karlshamns kommun har fått minst ett 
tillsynsbesök med undantag för ett ställe. Några av restaurangerna har varit stängda vid 
besöken och vissa har därför fått ett återbesök. Några tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten i samband med Östersjöfestivalen har också tillsynats.  
 
Under år 2019 har det inte förekommit några större avvikelser. Någon sanktion utifrån 
alkohollagen har därför inte varit nödvändig att utfärda.  
 
Samordnad tillsyns tillsammans med Polismyndigheten har genomförts vid två tillfällen 
under år 2019 och vid ett av dessa tillfällen var även Räddningstjänsten närvarande.        
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse gällande uppföljning av utfört tillsynsarbete 2019 
Ifylld tillsynsplan för 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge väst 
Akten 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-02-04 

Sida 13(59) 

 

§ 9 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 2018/4419 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019 § 324 att avveckla festivalsutskottet 
från och med årsskiftet 2020/2021. Ansvaret för Östersjöfestivalen har i och med det 
beslutet övergått till kommunstyrelsens arbetsutskott. Därtill har från och med 1 januari 
2020 tjänsten som evenemangssamordnare inrättats. Med anledning av dessa 
förändringar behöver delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras så att 
delegation för beslut gällande Östersjöfestivalen fördelas mellan kommunstyrelsens 
arbetsutskott och evenemangssamordnaren (se bifogat förslag på delegationsordning 
för kommunstyrelsen avsnitt J). 
 
Lagen om anställningsskydd (LAS) har från och med den 1 januari 2020 förändrats dels 
vad gäller avgångsåldern (från 67 till 68 år), dels slopad särskild grund för anställning av 
personer som uppnått avgångsålder på tidsbegränsad anställning. De nya 
bestämmelserna i LAS medger att arbetsgivaren vid valfri tidpunkt efter det att 
arbetstagaren fyllt 68 år kan avsluta anställningen utan att saklig grund och med en 
uppsägningstid som motsvarar dagens reglering om det s.k. ”fönstret”, dvs. en månad. 
Som en konsekvens av denna förändring behöver en ny form av uppsägning införas i 
delegationsordningen för kommunstyrelsen, beslut om uppsägning på grund av 
uppnådd avgångsålder enligt LAS (se bifogat förslag på delegationsordning för 
kommunstyrelsen avsnitt E). 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-20 
Förslag på ny delegationsordning för kommunstyrelsen 
Förslag om införande av uppnådd LAS ålder i delegationsordningen för 
kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Evenemangssamordnare Daniel Svensson 
HR-chef Jonas Jönsson 
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§ 10 Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020 2018/1867 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin 
verksamhet. I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2017-2020 tas ett helhetsgrepp 
på kommunal biblioteksverksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional 
och nationell nivå (Bibliotekslagen 2013:801, 17 §). 
 
Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i 
samråd med representanter från förvaltningarna. Planen är antagen av kommun- 
fullmäktige 2017-03-20 § 28 och omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i 
kommunen samt åtgärder för hur dessa behov ska tillgodoses. 
 
I Karlshamns kommuns biblioteksplan finns angivet att: 
”Medieplanen är det styrdokument som används för att kvalitetssäkra inköp av medier 
och ge en struktur för all mediehantering i kommunen. Under perioden 2017-2020 ska 
medieplanen revideras till att bli ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp på 
kommunens medieförsörjning. Bland annat ska en grunduppsättning av litteratur på de 
mest efterfrågade språken finnas på Karlshamns stadsbibliotek eller på 
lokalbiblioteken”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 83/2019 Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 
2020 
Medieplan Karlshamns kommun 2020 
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020 
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§ 11 Förbud för privatpersoner att använda fyrverkerier och förbud mot all 
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner 2019/4033 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom Södertälje kommuns skrivelse till regeringen om att införa ett 
nationellt förbud för privatpersoner att använda fyrverkerier samt ett förbud mot all 
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen i Södertälje kommun har beslutat att verka för ett nationellt 
totalförbund för privatpersoner att använda fyrverkerier samt ett förbund mot all 
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner men att det däremot ska finnas möjlighet för olika 
myndigheter, organisationer och föreningar att få tillstånd av polismyndigheten att 
använda fyrverkeri vid större evenemang.  
 
Södertälje kommun har under de senaste 10 åren engagerat sig mycket i frågan och 
lyckats skärpa de lokala ordningsföreskrifterna i kommunen. Södertälje kommun 
konstaterar dock att kommuner i Sverige inte har möjlighet att i de lokala 
ordningsföreskrifterna förbjuda all användning av fyrverkerier då det strider mot 
ordningslagen, vilken anger att man "inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller 
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (Ordningslag 1993:1617). 
Södertälje kommun har därför tagit initiativ till att utforma en skrivelse riktad till 
regeringen med krav på ett nationellt förbud för privatpersoner att använda fyrverkerier 
samt ett förbund mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-14 
Brev från kommunstyrelsens ordförande Södertäljes kommun 
Brev till regeringen 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att arbetsutskottets förslag justeras så att privatpersoner 
ska ha rätt att söka tillstånd att köpa och använda fyrverkerier.    
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till Magnus 
Gärdebrings förslag. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Magnus Gärdebrings 
yrkande och finner kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun 
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§ 12 Redovisning av Karlshamnsförslag 2020 2020/255 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att redovisningen läggs till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsförslag är ett verktyg för medborgardialog. Syfte att främja invånarnas 
inflytande i kommunen och skapa engagemang och diskussion kring aktuella 
förbättringsförslag. Enligt regelverket för Karlshamnsförslaget krävs 75 röster under en 
90-dagars publicering på kommunens hemsida för att förslaget ska hanteras av ansvarig 
nämnd. De förslag som behandlats av nämnd ska årligen i februari redovisas för 
kommunfullmäktige. I år redovisas de förslag som inkommit sedan införandet av 
Karlshamnsförslaget den 8:e april 2019 fram t.o.m. den 14:e januari 2020.  
 

 
Under perioden har nio förslag gått vidare till nämnd. Två förslag har inte godkänts och 
hänvisats till lämplig instans utifrån vad förslaget berört. Då använd e-tjänst är ny har 
utvärdering och justering av tjänst- och hanteringsprocess varit nödvändig. Processen 
har utifrån utvärderingen finjusterats och under 2020 finns det planer på att 
marknadsföra och arbeta mer aktivt med att Karlshamnsförslaget som verktygför ökad 
medborgardialog.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2020-01-14 

Dnr: Förslag: Ansvarig 
nämnd: 

Datum, 
beslut i 
nämnd: 

Beslut: 

2019/3237 Utveckling av 
Kulbrunnen och 
ett kalashus 

TFN 2019-11-13 Att uppdra åt 
förvaltningschefen att utreda 
förslaget inom ramen för 
lekplatsutredningen. 

2019/3257 Utökning av 
gästbryggor i 
skärgården för 
allmänheten 

TFN 2019-11-13 Att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda förslaget. 

2019/3312 Ledstång på 
Kastellet 

TFN 2019-11-13 Att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att genomföra 
förslaget inom möjliga ramar 
och restriktioner. 

2019/3816 Skärgårdstrafik 
från Vägga 
 

KS 2020-02-04 
 

Att remittera ärendet till 
kommundirektör Daniel 
Wäppling för vidare 
utredning.  
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§ 13 Karlshamnsförslag - skärgårdstrafik från Vägga 2019/3816 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera ärendet till kommundirektör Daniel Wäppling för vidare utredning. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 att införa Karlshamnsförslag som ett led 
i att utveckla inflytandet för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst på 
kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd. 
 
2019-08-30 lämnades förslag om att inrätta en hållplats för skärgårdstrafik i Vägga. 
Förslaget har under publicering uppnått 92 stycken röster. 
 
I förslaget framhålls att ett stopp i Vägga för på- och avstigning för skärgårdstrafiken 
skulle stimulera turism, båtliv, näringsliv och restauranger i området. Det beskrivs också 
som ett bra sätt att koppla samman Vägga och Kollevik med Karlshamns innerstad och 
skärgården.  
 
Kommunstyrelsen tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-11-29 
Inkommet förslag, 2019-08-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
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§ 14 Markanvisningsavtal Duveryd 2019/3480 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna medföljande markanvisningsavtal och uppdra åt kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören att teckna avtalet. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut KS 2019-11-05 § 280, 2019/348, fick mark- och exploateringsingenjören i 
uppdrag att markanvisa del av Duveryd 5:1. Intressent har hittats enligt det prospekt 
som kommunstyrelsen godkänt. Prospektet har annonserats på kommunens hemsida 
under november till januari. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-01-17 
Markanvisningsavtal Duveryd 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
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§ 15 Revidering av beräkningsmodell för borgensavgift 2019/3832 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att borgensavgifterna från och med verksamhetsår 2020 differentieras och att nivån 
omprövas årligen i samband med beslut om borgensramar 
 
att 2020 års borgensavgift utgår enligt nedan; 
 

 
 
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 
 
att därmed upphäva kommunfullmäktiges beslut § 165/2017 från 2017-10-23. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut KF § 165, 2017-10-23 beräknas borgensavgiften från och med 
verksamhetsåret 2018 med 0,3% på beviljad borgensram för hel- och delägda bolag 
som beslutas av kommunfullmäktige för det aktuella året. 
 
Genom att kommunen tecknar borgen får bolagen en bättre upplåningsränta jämfört 
med om de skulle låna helt på egna meriter varför en marknadsmässig borgensavgift 
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. 
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Kommunen har anlitat Söderberg & Partners för att analysera kommunkoncernens 
borgensavgifter och beräkna marknadsmässiga nivåer (se bilaga 1). Söderberg & 
Partners utför liknande beräkningar 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. 
 
Då det utförts en opartisk analys av marknadsmässiga borgensavgifter förslås att 
nivåerna på borgensavgifterna justeras i enlighet med denna analys 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 och beslutas i samband med beslut om 
borgensramar. 
 
Nuvarande modell 
Uppgifterna nedan är de borgensavgifter som bolagen debiterats 2019 och som utgår 
ifrån av KF beslutad borgensram och med enhetlig borgensavgift på 0,3%. Vid 
oförändrad metod och en ökad borgensram med 273 856 tkr år 2020 ökar 
borgensavgiften från 8 282 tkr till 9 104 tkr. Beräkningen utgår från förslag till ny 
borgensram för år 2020 för respektive bolag. 

 
 
Ny modell - debitering av borgensavgift med utgångspunkt från marknadsmässiga 
differentierade borgensavgifter utifrån faktisk belåning med kommunal borgen  
Om borgensavgiften istället beräknas i enlighet med analys från Söderberg & Partners 
och utifrån faktisk upplåning (med kommunal borgen) medför det enligt exempel nedan 
en ökad borgensavgift totalt sett jämfört med den nuvarande metoden. Exemplet utgår 
ifrån en förenklad beräknad av snittupplåning med kommunal borgen 2020 (beräknad 
utifrån skuld 2019-12-31 + borgensram 2020 delat med 2) vilket innebär att det faktiska 
utfallet kan skilja sig mot beräkningen beroende på när i tiden upplåning sker i bolagen 
samt att hela ramen också utnyttjas. Enligt beräkningen uppgår uppskattad 
borgensavgift 2020 till 12,6 mnkr jämfört med 9,1 mnkr enligt nuvarande metod. 
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Beräkningen utgår från förslag till ny borgensram för år 2020 för respektive bolag. 
Karlshamn Energi Vatten AB ingår inte i analysen från Söderberg & Partners eftersom 
det är bolagets första räkenskapsår. Vi anser att det är rimligt att sätta borgensavgiften 
till samma nivå som för moderbolaget Karlshamn Energi AB för år 2020. 
 

 
 

 
Enligt genomförd analys blir det kraftigt höjda avgifter för några utav bolagen enligt 
tabell nedan. 
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Effekt av förändring av metod för år 2020 på bolagsnivå; 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisningsekonom Marie Nilssons tjänsteskrivelse, 2019-12-02 
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§ 16 Borgensram 2020 2019/3702 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 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 25 000 000 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 265 000 000 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 1 235 000 000 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 397 000 000 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 412 356 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum i Blekinge AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 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, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
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Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess hel- och 
delägda dotterbolag uppgår till 3 034 656 000 kr om detta förslag beviljas. I förslaget till 
borgensram för verksamhetsåret 2020 ingår en ökning med 273 856 000 kr jämfört med 
föregående år.  
 
Förändringen består främst av följande: 
 
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 18 mnkr, Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB minskar med 3 mnkr och för Karlshamn Energi Vatten AB ökar med 
45 mnkr. Totalt för Karlshamns Energi koncernen innebär det en ökning med 
borgensramen med 60 mnkr. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 152 mnkr. 
  
Karlshamnsbostäder AB:s ökning med 120 mnkr. Investeringsbudget för 2020 uppgår 
till 175 mnkr. 
 
Karlshamns Hamn AB ökar med 79 mkr samt Karlshamns Kombiterminal AB begär 
oförändrad borgensram. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 98 mnkr. 
 
Karlshamnsfastigheter AB fick under 2016 godkänt för byggnation av hela etapp 5 på 
Östra Piren vilket medför totalt behov av kommunal borgen med 526 mnkr. Då 
byggnationen kommer att fortsätta under 2020 bedöms behovet av borgensram 2020 
uppgå till 412,4 mnkr vilket är en ökning med 14,9 mnkr. Det kvarstår outnyttjat utrymme 
från borgensramen 2019 med 115,9 mnkr. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 
130,8 mnkr. 
 
Kreativum i Blekinge AB:s behov av kommunal borgen uppgår till 8,5 mnkr vilket är 
oförändrat jämfört med beslutad borgensram 2019. 

 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-02-04 

Sida 25(59) 

 

 
Beslutsunderlag 
 
Redovisningsekonom Marie Nilssons tjänsteskrivelse, 2019-11-20 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut § 80/2019 
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§ 17 Avskrivning av fodringar 2019/3782 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avskrivning av fordringar görs enligt bilagda handlingar med 648 499 kronor  
 
att finansiering görs genom 2019 års avsatta medel för kundförluster. 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomikontoret bedriver kravverksamhet löpande under året för att få betalt för 
kommunens utestående fordringar. Nedanstående belopp avser de fordringar som trots 
påminnelser och krav fortfarande inte är reglerade. I samtliga fall har rättsliga åtgärder 
vidtagits. Då dessa fordringar enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning inte 
längre kan betraktas som en tillgång, föreslås de bli föremål för avskrivning i 2019 års 
räkenskaper. 
 
Kommunens del av fakturor, administrerade av  
KEAB (VA)   --- 
 
Kommunens avskrivningar 
Kapitalbelopp  586 642:- 
BF/KFM Kostnader    52 677:- 
(inkl Sotningstjänsten) 
Inkasso                 9 180:--  
 
   648 499:- 
 
Summa kronor att anvisa  648 499:- 
 
Efterbevakning av ovanstående fordringar kommer dock att fortsätta ske genom  
Intrum Justitia Inkassobevakning AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning avskrivningar per fakturagrupp 
Historik över avskrivningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomihandläggare Rebecka Nilsson 
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§ 18 Komplettering till kommunstyrelsens internbudget och verksamhetsplan 
2020-2022 2019/2780 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att lägga redovisningen av indikatorer med indikatorsnivåer avseende 
kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget för 2020 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade om verksamhetsplan med internbudget för 2020-2022 vid 
sammanträde 2019-12-03 § 314. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att arbetsutskottet skulle återkomma med redovisning av 
förslag på relevanta indikatorer och indikatorsnivåer. 
 
Förslag föreligger i bilagd kompletterad verksamhetsplan daterad 2020-01-15. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2020-2022, daterad 2020-01-15  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Chefer Kommunledningsförvaltningen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Berörda chefer Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 19 Information om bokslut 2019  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om bokslutet för 2019. Resultat utfaller 
bättre än budget med ett underskott på 7 mnkr.  
 
En retroaktiv pensionsräkning från KPA har påverkat resultatet för 2019 negativt. 
Omsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Nämnden för barn, ungdom och skola och 
Gymnasienämnden visar ett resultat i nivå med budget. Nämnden för arbete och välfärd, 
respektive teknik- och fritidsnämnden uppvisar vissa underskott. 
 
Den ekonomiska situationen för Kreativum har förvärrats vilket framförallt beror på 
minskade bokningar av aktiviteter på Kreativum från bland annat andra kommuner och 
andra offentliga aktörer. Detta beror sannolikt på det försämrade ekonomiska läget för 
kommunerna. 
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§ 20 Ekonomisk uppföljning avseende drift och investeringar 2019/2790 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ekonomisk uppföljning avseende drift och investeringar ska ske till kommunstyrelsen 
i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Inom ekonomiavdelningens controllergrupp uppfattas ett behov av att utveckla den 
ekonomiska uppföljningen med ett gemensam grund avseende innehåll och frekvens på 
rapporteringen under en årscykel. Nämnderna begär uppföljningsrapporter med olika 
frekvens och med olika krav på detaljeringsnivå och fördjupad information. Samtidigt har 
kommunens revisorer påpekat behovet av att utveckla den ekonomiska uppföljningen. 

Utgångspunkterna för kommunens ekonomiska uppföljning ska vara följande: 

Rapporteringen ska stödja nämndsledamöternas behov av att överblicka nämndens 
verksamheter på en väl avvägd nivå, samt ge tillräckligt stöd för kommunstyrelsens 
uppsikt.  

Samtidigt som en gemensam grund eftersträvas, ska varje nämnds behov utifrån dess 
särart beaktas.  

Nämnderna är ansvariga för rapporteringen till kommunstyrelsen. Ansvarig 
tjänsteperson för nämndernas resultat- och ekonomiuppföljning är förvaltningschef med 
hjälp av controllers och andra stödfunktioner.  

Ekonomisk uppföljning sker till kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen vid fem 
tillfällen per år.  

Till kommunfullmäktige per april (tertial 1), augusti (delårsrapport) och årsbokslut. Tertial 
1 har fokus ekonomi och övriga rapporter har totalt resultatfokus. 

Till kommunstyrelsen per februari och oktober, med fokus på den ekonomiska 
uppföljningen.  

Ovanstående förutsätter att nämnderna i samband med sin planering iakttar 
rapporteringstillfällena.  

Ekonomiuppföljningen avser vid samtliga rapporteringstillfällen såväl drift som 
investeringar. Vid bokslut avvaktas inte rapportering av större investeringar (över 7 
mnkr), utan en redovisning sker vid årets första kommunstyrelsesammanträde.  

Uppföljningen omfattar även kommunens bolag för att tillgodose KS behov av uppsikt. 

Ekonomiavdeningens ambition är att till 2020 års första rapportering, i samråd med 
respektive förvaltningsledning, utveckla en gemensam grund för nämndernas 
ekonomirapporter med hänsyn tagen till respektive nämnds särart. I samband med detta 
sker en översyn över vilken särredovisning kan stödja uppföljningen gällande intäkter, 
kostnader, verksamheter, projekt och aktiviteter.  

En utgångspunkt för särredovisning ska vara att identifiera sådant som är särskilt kritiskt 
för ekonomistyrningen (där riskerna är som störst att väsentliga avvikelser uppstår), 
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samt att se över i vilken utsträckning den ekonomiska rapporteringen ska underbyggas 
av verksamhetsmått och nyckeltal (mått som har en väsentlig koppling till ekonomin) 
förutom de indikatorer som nämnden beslutat om. 

Styrprinciper kopplade till den ekonomiska rapporteringens årscykel 

I samband med ovanstående årscykel för ekonomirapportering betonas 
förvaltningschefens ansvar och skyldighet att kontinuerligt följa den ekonomiska 
utvecklingen och rapportera väsentliga avvikelser till nämnden utan dröjsmål. 

Om förvaltning/nämnd identifierat en särskild problematik kring kostnadsutvecklingen 
inom ett särskilt område eller motsvarande, ska för denna specifika del en särskild 
uppföljning ske så länge väsentlig avvikelse kvarstår. 

Finns särskilda handlingsplaner beslutade i nämnd för att nå ekonomisk balans, ska 
dessa stämmas av fortlöpande och rapporteras till nämnd i särskild ordning. 

Sedan tidigare gäller följande vad avser nämnd och förvaltningschefs ansvar: 

Förvaltningschef ska, vid befarad avvikelse, snarast besluta om och genomföra åtgärder 
för att klara nämndens budgetram och kommunfullmäktiges mål. Vid behov ska 
förvaltningschefen snarast föreslå nämnden besluta om åtgärder och anpassningar. Om 
avvikelse kvarstår efter att förvaltningschef och nämnd uttömt alla 
åtgärder/anpassningar, för att klara nämndens budgetram och kommunfulläktiges mål, 
ska nämnden besluta om att lyfta ärendet till KS/KF. 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef 
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§ 21 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kommunens pågående 
investeringar" 2019/3417 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta skrivelsen som yttrande på revisorernas frågor om kommunens pågående 
investeringar. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning i syfte att få en fullständig bild av 
pågående investeringar för att kunna göra en bedömning av bokfört värde och 
eventuella nedskrivningsbehov. 

I missiv från kommunens revisorer, daterat 2019-10-18, framgår revisorernas frågor till 
kommunstyrelsen med anledning genomförd granskning (till missivet bifogad rapport). 
Frågorna besvaras i nedanstående: 

1) Vilka åtgärder kommer kommunstyrelsen vidta för att få adekvata och uppdaterade 
uppgifter om pågående investeringsprojekt med avseende på 

- Bokslutsprocessen 

- Vilka investeringsprojekt är pågående 

- Projektens kostnadsutveckling 

- Att projekten innehåller relevanta poster som avser investeringar 

- Eventuella nedskrivningsbehov? 

Svar: I samband med kommunstyrelsens uppföljningsrapporter kommer en redovisning 
att ske där statusen på projkten framgår (pågående eller avslutat). Vidare kommer större 
projekt (>7 mnkr) att särredovisas där totalt beslutat investeringsutgift framgår, 
ackumulerad investeringsutgift vid rapporteringstillfället, samt prognos för slutlig 
ackumulerad investeringsutgift med bedömd tidpunkt för projektavslut och 
ianspråktagande.  

Även det specifika årets budget, periodutfall och prognos redovisas.  

Rutiner kommer att stärkas genom att ekonomavdelningen inför den fortlöpande 
projektrapporteringen går igenom och kvalitetssäkrar den ekonomiska redovisning som 
skett i projektet mellan rapporteringstillfällena.  

Det pågår en översyn över med vilken frekvens som rapportering ska ske löpande under 
året till kommunstyrelsen. Den rapportering som avser utfallet efter period 12 (d v s 
tidpunkt för årsbokslut) kommer att ske vid det nya årets första 
kommunstyrelsesammanträde, med särskild fokus på större projekt (>7 mnkr).  

För eventuella nedskrivningsbehov, se nedanstående.  
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2) Hur kommer beslutsprocessen om ett projekts fortlevnad att förändras? 
 
Svar: En bedömning av projektets status kommer att ske fortlöpande i samband med 
kommunstyrelsens uppföljningsrapporter. I samband med statusbedömningen prövas 
även frågan om eventuellt nedskrivningsbehov.   

3) Revisorerna önskar i god tid inför boklutsprocessen erhålla svar på om det kommer 
att ske en förändrig av värdet på någon av investeringarna.    

Svar: Ekonomifunktionen lämnar preliminär information om eventuella nedskrivningar 
eller andra poster som väsentligt påverkar bokslutet före januari månads utgång. 
Lämnad information föregås av en information/avstämning med kommunstyrelsens 
arbetsutskott i januari månad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 
Missiv - Granskning av kommunens pågående investeringar  
Granskningsrapport - Kommunens pågående investeringar  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunens revisorer 
Kommundirektör 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad 
Ekonomichef 
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§ 22 Kommunstyrelsen internbudget för politisk verksamhet 2020 2019/2780 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa kommunstyrelsens internbudget för politisk verksamhet 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om internbudget för kommunstyrelsens politiska 
verksamhet 2020. Ett förslag till budget har tagits fram enligt bilagt dokument.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23 
KS internbudget politisk verksamhet 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/Tf ekonomichef Daniel Wäppling 
Controller Susanne Andersen 
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§ 23 Kommunens budget för maskinparksinvesteringar 2019/112 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att 1,5 mnkr för maskinparkinvesteringar flyttas från teknik- och fritidsnämnden till 
kommunstyrelsens investeringar under 7 mnkr från 2020. 
 
Sammanfattning 
 
För att få en samlad kontroll på kommunens totala fordons- och maskinpark, föreslås att 
investeringsbudgeten för maskinparken flyttas från teknik- och fritidsnämnden till 
kommunstyrelsens investeringar under 7 mnkr från och med 2020. 
Investeringsbudgeten för kommunens övriga fordon och maskiner ligger redan idag på 
kommunstyrelsens investeringar under 7 mnkr. 
 
Med en samlad budget för alla kommunens fordon och maskiner fås en bättre koll på 
helheten och en enklare och lättare hantering när av investeringsplan över tid. Möjlighet 
att prioritera investeringar förbättras, utifrån en långsiktig plan som också ska leda till 
minskade kostnader. 
 
Det ger också en större möjlighet att kunna samutnyttja maskinparken över 
verksamhetsgränser samt avyttra maskiner som inte nyttjas i större utsträckning. Vid de 
besparingar som har skett så har också bemanningen inom till exempel park och 
gatuverksamheten minskat . Det är redan nu svårt att bemanna maskinparken 
framförallt vid frånvaro. Då kan ett alternativ vara att hyra in maskiner vid behov eller att 
köpa tjänsten. 
 
En maskingrupp har bildats med representanter från de verksamheter som idag har ett 
behov att nyttja kommunens maskinpark för de tjänster som verksamheterna utför. 
Målsättningen är att kartlägga kommunens samlade behov av maskiner samt att 
därefter ta fram en långsiktig investeringsplan för dessa. All maskinpark inventeras och 
är snart klar. Därefter ska den in i kommunens system Fordonskontroll för enklare 
hantering och uppföljning. 
 
Kommunens intention är att koncentrera all fordonshantering till serviceverksamheten 
som idag ligger under kommunstyrelsen, på sikt kan det också komma bli aktuellt att 
även maskinparken hanteras av serviceverksamheten. Detta för att kunna dra fördel av 
att alla upphandlingar, avyttringar m.m. som är förknippat med maskiner och fordon 
hanteras av en och samma verksamhet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Controller Susanne Andersen 
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§ 24 Lakvatten- och åtgärdsutredning för Hunnemaradeponin 2014/487 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att göra en avsättning för finansiering om 1 000 000 kr inom resultatet för 2019 för att 
slutföra en utredning om lakvattenhantering och åtgärder för efterbehandling av 
Hunnemaradeponin under år 2020. 
  
Sammanfattning 
 
Under år 2019 antog Karlshamns kommun en deponi- och saneringsplan. I den planen 
ingår åtgärder för att utreda lakvattenhantering kopplat till Hunnemaradeponin och att ta 
fram underlag som visar vad det kostar att slutbehandla deponin. Möjligheter till framtida 
användning av deponiområdet aktualiserades dessutom av Karlshamns Energi och 
vatten AB fråga om det är möjligt att använda deponiområdet för att anlägga en 
solcellspark. Hösten 2019 startade Karlshamns kommun upp ett arbete med att 
kartlägga vilka underlag/mätningar som behövs för att kunna ta fram en lakvatten- och 
åtgärdsplan för området. Steg 1 med den inledande kartläggningen genomfördes under 
2019, men steg 2 och 3 med lakvattenutredning, provtagningar och åtgärdsplan har inte 
hunnit genomföras under 2019. För att finansiera de kostnader som uppstår bör en 
avsättning därför göras inom resultatet för år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse lakvatten och åtgärdsutredning Hunnemara deponin, 2020-01-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, projektavdelningen 
Controller Susanne Andersen 
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§ 25 Tecknande av entreprenadavtal för byggnation av Asarums IP 2019/4066 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja tecknande av entreprenadavtal med Dynacon AB för byggnation av 
klubbstuga på Asarums IP till en summa om 25 401 800 kr.  
 
att bemyndiga ombud (fastighetschefen) att i övrigt teckna erforderliga handlingar för 
projektets genomförande  
 
att driftspåverkan, utöver kapitalkostnad, för år 2021 och framåt hänskjuts till 
budgetberedningen 
 
att utifrån projektplanen riva befintlig klubbstuga på Asarums IP. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avsätta 14 700 tkr år 2020 och 14 700 tkr år 2021 i investeringsbudget genom att 
genom kompletteringsbudgetering överföra ej förbrukade medel i 2019 års 
investeringsbudget med 16 100 tkr, samt ianspråkta ännu ej fördelat anslag i budget 
2021 med 13 300 tkr. Finansieringen sker därigenom inom ramen för de av 
kommunfullmäktige budgeterade investeringsramarna och dess beräknade 
kapitalkostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19 §104 att tilldela Fritidsnämnden 20 000 tkr för 
projekt 2528 Asarums IP. Projektets syfte har varit framtagande av en ny klubbstuga till 
Asarums IF. 
 
Kommunstyrelsen beställde en detaljplan för området Björkliden, Asarum, 2016-11-08 § 
230. Uppdragets intentioner är att utveckla idrotts och friluftslivet inom området. 
Planarbetet pågår fortfarande, men beräknas bli klar under våren 2020. 
 
I samarbete med Asarums IF och Fritidsenheten har en ny klubbstuga tagits fram. 
Denna kommer gagna föreningslivet och möjliggöra en utveckling av idrotts och 
friluftslivet. Beloppet om 20 000 tkr som beslutades av Kommunfullmäktige 2016-09-19 
var inte framräknat på ett korrekt sätt utan en uppskattning. Upparbetade kostnader i 
projektet är 2 380 tkr. Beräknad slutsumma för projektet är 31 730 tkr. Beräknad tidsram 
för byggnationen är att den ska vara färdigställd senast 2021-06-30.  
  
Pga förseningar i detaljplanearbetet har investeringen tagit tid och borde ha genomförts 
2018-2019, under dessa år fanns det pengar avsatta för byggnation. 
Kommunfullmäktige har satt ett årligt investeringstak för projekt över 7 000 tkr på 
200 000 tkr/år varpå Asarums IP inte ryms inom ramen för 2020 då denna är 
fulltecknad.  
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Beslutsunderlag 
 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-19 
Investeringskalkyl 
Ritningar 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att andra 
meningen i första att-satsen under kommunstyrelsens besluts stryks. 
 
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar i första 
hand att förslaget återremitteras för att undersöka möjligheten till medfinansiering från 
föreningen och i andra hand att arbetsutskottets förslag avslås.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att 
andra meningen i första att-satsen under kommunstyrelsens besluts stryks. 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att andra 
meningen i första att-satsen under kommunstyrelsens besluts stryks. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på yrkandena om bifall respektive avslag till det 
justerade förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott och finner kommunstyrelsen 
bifalla det justerade förslaget. 
 
Omröstning begärs och ordförande fastställer följande propositionsordning; 
 
De som önskar bifalla arbetsutskotts justerade förslag röstar ja. 
De som önskar bifalla Magnus Gärdebrings (M) m.fl. förslag röstar nej. 
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Omröstning  
 
Omröstningen utfaller med elva (11) ja-röster och fyra (4) nej-röster, varefter ordförande 
finner kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets justerade förslag. 
 
Namn Ja Nej Avstår 
Per-Ola Mattsson (S) ordf. X   
Magnus Gärdebring (M)  X  
Mats Dahlbom (C) X   
Leif Håkansson (S) X   
Sofie Ekenberg (C) X   
Marie Sällström (S) X   
Magnus Sandgren (M)  X  
Christel Friskopp (S) X   
Björn Nurhadi (SD) X   
Marco Gustavsson (C) X   
Bodil Frigren Ericsson (L)  X  
Jan Bremberg (S) X   
Jan-Åke Berg (S) X   
Tommy Larsson (V) X   
Britt Jämstorp (KD)  X  
 11 4  
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur och Fritidschef Maria Sköldqvist 
Teknik och Fritidsnämnden 
Controller Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson 
Asarums IF 
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§ 26 Tecknande av hyresavtal Mariegården i Svängsta 2019/4065 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att teckna ett avtal på 20 år för plan 3 och 4 på Mariegården 30-32 i Svängsta med 
Karlshamnsbostäder AB med en ingångshyra om 2 062 250 kronor/år plus moms på 
momspliktiga ytor samt el. Det ingår inget inre underhåll i hyran. 
 
att uppdra åt fastighetschefen att teckna avtalet. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd har beslutat att förlägga verksamhet på plan 3 och 4 på 
Mariegården i Svängsta. Lokalerna ska användas för LSS och stödboende. Omfattande 
ombyggnationer har krävts för att anpassa lokalerna till verksamheterna, framförallt vad 
gäller lås, larm och brand. 
 
Lokalerna har bland annat finansierats genom att säga upp andra lokaler och på så sätt 
effektivisera verksamheten. 
 
Beräknad internhyra för plan 3 och 4 på Mariegården blir 2 207 230 kr/år inkl. inre 
underhåll och exkl. el. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 27 Igångsättningsbeslut fastighetsunderhåll 2019/4067 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja igångsättning av projekt 2107 Fastighetsunderhåll 
 
Sammanfattning 
 
Från och med 2017 använder sig Karlshamns kommun av komponentavskrivningar för 
sina fastigheter. Komponentavskrivningar innebär att en tillgång, t.ex. en fastighet, delas 
in i ett antal komponenter.  
 
För en fastighet kan komponenter utgöras av fönster, tak, fasad, ventilationsanläggning 
m.m. Dessa komponenter skrivs sedan av var för sig utifrån den enskilda komponentens 
förväntade nyttjandetid. När en komponent ersätts så betraktas detta som en 
ersättningsinvestering som skrivs av utifrån den aktuella komponentens förväntade 
nyttjandetid.  
 
Detta medför att den underhållsbudget som tidigare har funnits nu delas i två delar. En 
del ligger kvar i den löpande driftbudgeten och en del läggs som en investering på 
investeringskonto 2107 Fastighetsunderhåll.  
 
Fastighetsunderhållets syfte är att värdesäkra fastighetsbeståndet och att kunna 
tillgodose de kommunala verksamheterna med ändamålsenliga lokaler som har en god 
inomhusmiljö. Stor del av pengarna läggs på tak, fönster, fasader och avlopp men även 
ombyggnationer för att få lokalerna mer ändamålsenliga genomförs. Det finns ett behov i 
närtid på drygt 50 000 tkr för större renoveringar och ombyggnationer som syftar till att 
värdesäkra fastighetsbeståndet och uppnå ändamålsenliga lokaler. Bland annat kan 
nämnas vidare renovering av Korpadalsskolan, renovering av grunden samt oktogonens 
fasader på Rådhuset, fönsterbyten/renoveringar på Sternöskolan, Norrevångsskolan, 
Bodestorpsskolan och Klockebacksskolan samt takbyten/renoveringar på 
medborgarhuset i Svängsta och Ringamåla skola. För 2020 är budgeten i projekt 2107 
Fastighetsunderhåll 12 800 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Controller Lisbeth Sunesson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Fastighetsingenjör Christel Olsson 
Fastighetsingenjör Anna Holmberg 
Förvaltare Lars Persson 
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§ 28 Optionsavtal med Asarums IF gällande Karlshamns konstgräs ekonomiska 
förening 2019/2990 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge förvaltningschefen för Samhällsbyggnad i uppdrag att förhandla fram ett slutgiltigt 
avtal med Asarums IF gällande Karlshamns konstgräs ekonomiska förening och 
återkomma till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Konstgräsarenor Ekonomisk Förening (KKEF) bildades i samband med 
uppförandet av konstgräsplanen i Svängsta 2009. Då bestod föreningen av Svängsta IF 
och Karlshamns kommun. 2011 utökades föreningen med en delägare då 
konstgräsplanen i Asarum anlades.  
 
2009 var ägarandelarna fördelade enligt följande, Svängsta IF 2 293 500 st och 
Karlshamns kommun 1 950 000 st och baserades på den insats som gjorts av 
respektive delägare. 
 
I samband med anläggandet av konstgräsplanen i Asarum förändrades ägarbilden och 
Karlshamns kommun fick ytterligare 2 139 000 st andelar medans Asarums IF/FK hade 
710 000 st och Svängsta IFs innehav fortsatt var 2 293 500 st. 
 
De totala ägarandelarna fördelades så att Karlshamns kommun hade 57,7%, Svängsta 
IF 32,3% och Asarums IF/FK 10,0% 
 
2013 klarade inte längre Svängsta IF att hålla sitt åtagande i KKEF och sålde sitt 
innehav om 32,3% till Karlshamns kommun för 100 000 kr. I dagsläget innehar alltså 
Karlshamns kommun 90% av andelarna och Asarums IF/FK 10%. Om man istället väljer 
alternativet att den insats varje part gått in med i reella kronor, det vill säga att 
kommunen gått in med 4 189 000 kr och Asarums IF/FK gått in med 710 000 kr, så blir 
Karlshamns kommuns andel 85,5% och Asarums IF/FKs 14,5%.  
 
Asarums IF har genom en skrivelse erbjudit Karlshamns kommun att överta deras andel 
i KKEF för 750 000 kr. Anledningen är att föreningen inte längre har förutsättningar att 
bidra med eget arbete och nya insatser för att säkerställa planernas fortsatta drift. 
 
Enligt den avskrivningsmodell som antogs 2009 när Svängsta IF och Karlshamns 
kommun var ensamma ägare i föreningen delades avskrivningarna upp i fyra delar. 
Markarbete, plan, belysning och övrigt. Avskrivningstiderna sattes till 15 år för planen, 
20 år för belysningen och 10 år för övriga investeringar. Markarbetet beslutade man att 
inte göra någon avskrivning för.  
 
Både avskrivningarna för belysning och övriga investeringar är rimliga men däremot 
behöver de justeras för markarbete och plan. Den normala tiden för markarbete vid 
exempelvis anläggning av en lekplats är 40 år och för själva planen (konstgräset) har 
det visat sig att den snarare är uttjänad efter 10 år än efter 15. Vid värdering av 
anläggningens återstående värde har därför 40 respektive 10 års avskrivningstid 
använts. 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-02-04 

Sida 42(59) 

 

I värderingen, se bilaga KKEF Balansräkning olika alternativ, så har tre alternativ tagits 
fram för att beräkna anläggningarnas återstående värde. Det är de tre alternativ som 
kan bli utgångspunkt i en framtida förhandling med föreningen. 
 
I alternativ 1 utgår man från att Konstgräsplanen i Svängsta läggs ner och därmed inte 
har något egentligt värde. Dessutom har man ändrat avskrivningstiden för själva planen 
från 15 år till 10 år. I detta alternativ blir det totala värdet på anläggningen 2 238 401 kr.  
 
I alternativ 2 utgår man från att båda anläggningarna behålls och att markarbetet skrivs 
av på 40 år och att planerna skrivs av på 10 år. I detta alternativ blir det återstående 
värdet på anläggningarna 3 859 293 kr.  
 
I alternativ 3 utgår man från att båda anläggningarna behålls och att markarbetet skrivs 
av på 40 år men att ytterligare en avskrivning om 25% görs på markarbetet i Svängsta. 
Detta eftersom det krävs att en del av markarbetet görs om där till följd av sättningar i 
planen. Planerna skrivs av på 10 år även i detta alternativ. I detta alternativ blir det 
återstående värdet på anläggningarna 3 580 070 kr.  
 
Den bedömning fritidsenheten tillsammans med ekonomienheten förordar är att 
innehavet idag fördelas till 85,5% för Karlshamns kommun och 14,5% för Asarums 
IF/FK.  
 
Realistiskt är också att alternativ 2 eller 3 är de som ligger till grund för värderingen. Att 
båda konstgräsplanerna även i fortsättningen kommer att användas för att bedriva 
fotboll och att vissa investeringar kommer att behöva göras de närmaste åren. Båda 
planerna behöver läggas om när de har använts i tio år och i samband med att 
konstgräset byts ut i Svängsta behöver även delar av markarbetet göras om.  
 
Oavsett vilket alternativ som väljs för att avgöra anläggningens värde så är föreningens 
andel värd mer än 200 000 kr. Fritidsenheten och ekonomienheten förordar därför att 
förvaltningschefen får i uppdrag att förhandla fram ett slutgiltigt avtal med Asarums 
IF/FK gällande övertagande av KKEF i sin helhet. 
 
Miljöpåverkan av konstgräsplaner redovisas i bilaga Konstgräs och miljöpåverkan. 
Informationskällor till dokumentet är Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen och 
innehållet behandlar bland annat rekommendationer, miljöpåverkan, hälsorisker, råd och 
vägledning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
KKEF Balansräkning olika alternativ 
Konstgräs och miljöpåverkan 
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Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras för överläggningar.  
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S), Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) föreslår att 
förvaltningschefen för Samhällsbyggnad ges i uppdrag att förhandla fram ett slutgiltigt 
avtal med Asarums IF gällande Karlshamns konstgräs ekonomiska förening och 
återkommer till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition mellan arbetsutskott förslag och Marie Sällströms m.fl. 
förslag och finner kommunstyrelsen besluta enligt Marie Sällströms m.fl. förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Asarums IF/FK  
Karlshamns Konstgräsarenor Ekonomisk Förening 
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§ 29 Fritidsenhetens yttrande över förvärv av tomtmark för bangolfändamål 
2019/3367 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge kommundirektör Daniel Wäppling i uppdrag att fullfölja försäljningen. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Asarums Bangolfklubb är en väl fungerande förening med ett starkt ideellt engagemang. 
 
I december 2012 invigde Asarums Bangolf sin inomhusanläggning vid Stenbackanavet. 
Inomhusanläggningen byggdes intill deras uteanläggning. Föreningens verksamhet 
blomstrar och man har bland annat arrangerat såväl internationella 
mästerskapstävlingar som tävlingar med SM-status på anläggningen.  
 
Bangolfverksamheten passar bra in i området i stort då det fungerar som en 
generationsöverskridande samlingsplats. I området finns dessutom såväl idrottshall som 
gymnastiksalar, utegym och motionsspår, bibliotek, fritidsgård och skolor. Tillsammans 
blir det en bra helhet över området från Asarums centrum till Korpadalsskolan. 
 
Fritidsenheten ställer sig positiva till en försäljning av ytterligare mark till Asarums 
Bangolf för fortsatt utveckling av anläggningen. Genom detta stärks områdets karaktär 
ytterligare och förutsättningarna för såväl idrottsturism som ett livslångt idrottande och 
rörelseförståelse ökar. Satsningen ligger helt i linje med Teknik- och fritidsnämndens 
idrottspolitiska program, Ett liv i rörelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fritidschef Thomas Nilssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-03 
Inkommen ansökan 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att endast arbetsutskottet förslag föreligger och att kommunstyrelsen 
beslutar enligt det.   
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik och Fritidsnämnden 
Mark och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
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§ 30 Ansökan om bidrag för skyddshundtävling MODPROVET i maj 2020 
2019/3283 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå ansökan. 
 
Sammanfattning 
 
Svenska Brukshundsklubben Blekinge, (SBK Blekinge), kommer under 2020 att 
arrangera en skyddshundstävling under namnet Modprovet. 
 
Evenemanget är ett samarrangemang mellan Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 
brukshundklubbar och för att kunna genomföra evenemanget ansöker SBK Blekinge om 
ett bidrag på sammanlagt 25 000 kr. Detta fördelat på 12 500 kr för 2019 och 12 500 kr 
för 2020. 
 
SBK Blekinge är en distiksförening och faller således utanför Karlshamns kommuns och 
teknik- och fritidsnämndens (TFNs) ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 209/2019 Ansökan om bidrag för skyddshundtävling 
Ansökan från Svenska Brukshundklubben 
 
Beslutet skickas till 
 
Svenska Brukshundklubben Blekinge 
Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 32 Taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen 2019/2949 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen 
 
att taxan gäller från och med 2020-01-01. 
 
Sammanfattning 
 
Under festivalen upplåter kommunen mark till knallar, matvagnar, serveringstält med 
flera. Marken delas in i olika zoner och områden utifrån dess belägenhet i staden. Ytan 
som ingår i varje plats är fast och kvadratmeterpriset inom samma område varierar 
utifrån upplåten ytas totala storlek. Genom upplåtelseavtal regleras vilken verksamhet 
som får bedrivas på respektive yta, till exempel matservering, försäljning av varor eller 
alkoholservering. Evenemangssamordnaren planerar varje festival och platsfördelning 
tillsammans med berörda myndigheter för en att uppnå en trygg och attraktiv festival 
med hög tillgänglighet för besökarna.  
 
För handlare med butik i staden ska möjlighet att använda gatuplats för försäljning under 
festivalen vara kostnadsfri. Ingen extra kostnad ska tillkomma för uteservering under 
festivalen för de restaurangägare som har tillstånd för uteserveringen resten av 
sommaren. För restaurangägare som endast hyr mark för uteservering i samband med 
festivalen ska avgift utifrån taxan tas ut.  
 
För att bidra till ett rikt föreningsliv i kommunen bör bidragsberättigade föreningar få hyra 
knalleplats till ett reducerat pris.  
 
Alla priser ska vara exklusive kostnad för el.  
 
Beslutsunderlag 
 
Evenemangssamordnare Daniel Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-09-09 
Förslag till taxa för upplåtelse av mark i samband med Östersjöfestivalen 
Marknadsplatser Norra 
Marknadsplatser Södra 
Plats 1-29 
Plats 1-31 
Plats 1-46 
Plats 1-48 
Plats 3-9 3-25 och 3-26 
Plats Smakfesten 
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§ 33 Korrigering av taxor för uppläggningsplatser m m 2019/3724 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ny taxa för båtuppläggningsplatser för vintersäsong 2020/2021 
 
att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn) gäller hela säsongen. 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande taxa för uppläggningsplatser behöver korrigeras för att vara konsekvent. En 
korrigering resulterar i att de minsta uppställningsplatserna får en något lägre avgift, och 
de större platserna får en något högre avgift. Två storlekskategorier läggs till. Ett par 
redaktionella ändringar föreslås, samt att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn) ska 
gälla för hela säsongen 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 211/2019 Korrigering av taxor för uppläggningsplatser 
Prislista 2020 – förslag 
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§ 34 Avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorg 2020 2019/4054 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxan för barnomsorg 
baseras på, till 49 280 kronor per månad 
 
att delegera rätten till Utbildningsnämnden att fastställa inkomsttaket för hushållens 
bruttoinkomst inom maxtaxesystemet för barnomsorg. 
 
Sammanfattning 
 
Inkomsttaket i maxtaxan indexeras med inkomstindex sedan 1 juli 2015. För 2020 har 
regeringen utifrån Pensionsmyndighetens beräkningar fastställd inkomstindex till 
182,58.  
 
Skolverket ansvarar enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet för att fastställa ny högsta 
avgiftsgrundande inkomst, ny högsta avgiftsbelopp som kan betalas per månad 
respektive statsbidrag till kommuner som följer villkoren för förordningen. Skolverket 
informerar kommunerna om de nya beloppen i januari. Statsbidraget betalas ut två 
gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september med hälften av bidraget per 
gång. 
 
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs från 47 490 kronor per månad 
(2019) till 49 280 kronor (2020). Nya högsta avgiftsbelopp föreslås enligt nedan; 
Förskolebarn 
Barn 1 3% Max 1478 kr 
Barn 2 2% Max 986 kr 
Barn 3 1% Max 493 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd 
Barn 1 2,2% Max 1084 kr 
Barn 2 1,2% Max 591 kr 
Barn 3 0,8% Max 394 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar) 
Barn 1 2% Max 986 kr 
Barn 2 1% Max 493 kr 
Barn 3 1% Max 493 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn från skolår 4  
Barn Upptill 15 tim/vecka:  15.01 tim/vecka och över: 
Barn 1 1,4% Max 690 kr  2% Max 986 kr 
Barn 2 0,7% Max 345 kr  1% Max 493 kr 
Barn 3 0,7% Max 345 kr  1% Max 493 kr 
Barn 4  Ingen avgift   Ingen avgift 
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Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag UN § 4/2020 Höjning av maxtaxans tak 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att beslutsmeningarna justeras enligt följande; 
 
att höja inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxan för barnomsorg 
baseras på, till 49 280 kronor per månad 
 
att delegera rätten till Utbildningsnämnden att fastställa inkomsttaket för hushållens 
bruttoinkomst inom maxtaxesystemet för barnomsorg. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Per-Ola Mattssons 
yrkande och finner kommunstyrelsen besluta enligt Per-Ola Matssons yrkande. 
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§ 35 Avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt pedagogisk 
omsorg 2019/2662 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ta informationen om redovisning av hur kommunens avgift för ansökan om fristående 
förskolor och fritidshem beräknats och förhåller sig till andra kommuner till protokollet 
 
att besluta om att fastställa Karlshamns kommuns avgift för ansökan om nyetablering av 
fristående förskolor och fritidshem till 15 000 kronor. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 1 oktober 
2019 (§ 235). Ärendet återremitterades då till utbildningsförvaltningen för att 
kompletteras med en redovisning av hur kommunens avgift för ansökan om fristående 
förskolor och fritidshem beräknats och förhåller sig till andra kommuner.  
 
Nedan redovisas hur avgift för ansökan om fristående förskolor och fritidshem har 
beräknats respektive avgift i fyra andra kommuner.  
 
Arbetsgång: 
 
Verksamhetschef för förskolas arbetstid i ett ärende om godkännande för fristående 
förskola beräknas till cirka fyra arbetsdagar. I det ingår bl.a. mottagande av 
godkännande, genomläsning för att begära komplettering, minst en begäran om 
komplettering, förberedelse för intervju med sökanden, intervju med sökanden, 
kommunicering av förslag till beslut samt skriva tjänsteskrivelse till nämnden. 
 
En jurist är alltid kopplad på ärendet, uppskattad arbetsinsats är cirka en arbetsdag. I 
det ingår genomläsning av ärendet, stöd i upprättande av komplettering, kontroll av 
juridiska frågor som uppkommer under processen, deltagande vid intervju, samt 
genomläsning av förslag till beslut. 
 
Ekonom granskar sökandens budget, 2 timmar. 
 
Administrativ samordnare läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar 
vidare för godkännande, uppskattad tid 1 timme. 
 
Förvaltningschefen läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar vidare för 
godkännande, uppskattad tid för detta är en 1 timme. 
 
Administration för att publicera ärendet till ordförandeberedning och nämnd - 
Nämndssekreterare 15 min. 
 
Ärendet bereds i ordförandeberedningen, deltagare är då nämndsordförande, vice 
nämndsordförande, oppositionsledamot, förvaltningschef, verksamhetschef och 
nämndssekreterare - á 10 min. 
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Ärendet skickas till nämndsledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola (BUS), 
så att de kan läsa igenom innan mötet. Uppskattad tidsåtgång ca 10 minuter per 
ledamot. 
 
Ärendet tas upp på nämnden för barn, ungdom och skola (BUS), 10 min. Arvodet för 
ledamöterna för ett möte, inkl inläsning, är 803 kronor. 
 
Nämndskansliet expedierar beslutet, 15 min 
 
Beräkning gjord enligt 2019 års löner: 
 

 
 
I kontakter med andra kommuner har besked lämnats att flertalet håller på att arbeta 
med översyn av riktlinjer och fastställande av avgift för start av fristående förskola och 
fritidshem enligt skollagen 201:800 och SKL´S cirkulär 18:41.  
 
Nedan framgår hur Karlshamns kommuns avgift för ansökan om nyetablering av 
fristående förskolor och fritidshem förhåller sig till andra kommuner som har tagit beslut 
om avgift. 
 
Luleå: 25 000 kr 
Göteborg: 25 000 kr 
Malmö:  25 000 kr 
Skellefteå: 26 000 kr 
 
Som jämförelse kan nämnas att Skolinspektionen tar ut en avgift på 35 000 kronor för 
hantering av ärende gällande start av grundskola. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13  
Protokollsutdrag UN § 3/20 Avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt 
pedagogisk omsorg 
SKL´s cirkulär 18:41 
Skollagen 2010:800 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar att kommuns avgift för ansökan om nyetablering av fristående 
förskolor och fritidshem fastställs till 15 000 kronor för 2020. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att avgift för ansökan om nyetablering av fristående 
förskolor och fritidshem fastställs till 25 109 kronor för 2020. 
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Tommy Larsson (V) yrkar att avgift för ansökan om nyetablering av fristående förskolor 
och fritidshem fastställs till 25 000 kronor för 2020. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att avgift för ansökan om nyetablering av fristående 
förskolor och fritidshem fastställs till 0 kronor för 2020. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsen besluta att bifalla 
Marie Sällströms förslag. 
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§ 36 Samordning av utbildningar vid BTH 2020/495 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta förslaget till yttrande. 
 
Sammanfattning 
 
En arbetsgrupp bestående av Samuel Henningsson VD för NetPort, representant för 
näringslivet och Karlshamns Kommun har arbetat med framtiden för BTH i Karlshamn. 
 
Blekinge Tekniska Högskola beslutade vid sitt styrelsemöte den 17 december 2019 att 
välja inriktning för området dataspel. Styrelsens beslut innebär att samordna och 
utveckla området dataspel, som idag består av fyra olika utbildningar varav tre finns 
representerat i Karlskrona och en i Karlshamn, till Karlskrona. En av de tre 
utbildningarna är den femåriga civilingenjörsutbildningen, vilken behöver finnas i 
Karlskrona för att samköras med övriga liknande utbildningar. Beslutet i BTH:s styrelse 
har inriktningen att vända den negativa studentutvecklingen för att antalet studenter ska 
öka både i Karlshamn och i Karlskrona. 
 
År 2015 hade det Karlshamnsbaserade programmet Digitala spel 86 
förstahandssökande varav 50 blev antagna. År 2019 var siffrorna 29 
förstahandssökande varav 36 blev antagna. Detta trots att BTH gjort olika åtgärder 
under de senaste två åren för att öka antalet förstahandssökande. Trenden i Karlskrona 
är likvärdig, där är det något bättre söktryck men betydligt färre som genomför sin 
utbildning. Detta måste på något sätt vändas. 
 
Karlshamns Kommun delar BTH:s rektors och styrelses uppfattning att om inget görs 
kommer utvecklingen både i Karlshamn och i Karlskrona stanna av och åtgärder måste 
därför genomföras för att stärka BTH såväl i Karlshamn som i Karlskrona. 
 
Möjligheten att hitta nya utbildningar är sannolikt något bättre än att chansa på att göra 
omtag med Digitala spel. Det finns en potential i rektors förslag att förlägga 
Medieteknik+ och Produktionsteknik till Karlshamn. 
 
För att utreda förutsättningarna till en förändring kommer BTH:s rektor tillsätta tre 
arbetsgrupper enligt följande förslag: 
 
Dataspelsutveckling 
Utveckla ett sammanhållet utbud inom dataspelsutveckling i Karlskrona med fokus på 
programmering, grafik och design. 

Medieteknik+ 
Utveckla utbildningarna inom medieproduktion utifrån kompetens och innehåll i 
existerande utbildningar (inklusive Digitala spel). Några ledord kan vara Edtech, 
interaktiv medieproduktion och ”upplevelsedesign”. Föreslå inriktning för ny professur 
inom medieproduktion+ i Karlshamn. 

Produktionsteknik+ 
Föreslå nya program utifrån identifierade behov hos de produktionsinriktade industrierna 
i Västra Blekinge. Inriktningen måste passa BTH och förväntas innehålla till exempel 
digitalisering/IoT/Industri 4.0 och hållbar omställning i Karlshamn. 
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Slutsats 
 
För att stärka BTH i Karlshamn behövs tydliga satsningar. I BTH:s koncept för 
Karlshamn skulle utbildningen i Medieteknik+, Produktionsteknik+ ge en stabil grund för 
högskolan i Karlshamn men för att ytterligare stärka Karlshamns som en viktig ort för 
BTH bör även Fysisk planering vara en del av BTH:s utbud i Karlshamn. 
 
Förutom att just stärka högskolans attraktivitet i Karlshamn skapas nya möjligheter när 
studenter för medieproduktion möter studenter med inriktning på fysisk planering. Här 
kan skapas nya verktyg för att ta fram översiktsplaner och detaljplaner och att kunna 
presentera dessa på ett sätt som möjliggör för medborgare att på ett mycket mera aktivt 
sätt få möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.  
 
Det är även viktigt att fortsätta den positiva utvecklingen för BBI i Karlshamn. Idag 
kommer de från spelprogrammet. Därför platsar medieteknik+ och produktionsteknik+ 
väl in i ”Karlshamnsandan”.  
 
Att flytta Fysisk planering till Karlshamn skulle ytterligare stärka utvecklingen. Fysisk 
planering skulle studentmässigt skapa en dynamik vid BTH i Karlshamn. 
 
Karlshamns kommuns syn på högskolestyrelsens beslut är sammanfattningsvis: 

- Att kommunen ska vara behjälplig i att hitta konstruktiva lösningar enligt det 
förslag som rektor har arbetat fram. 

- Att Medieteknik+ och Produktionsteknik+ förläggs till Karlshamn 

- Att föreslå BTH att flytta Fysisk planering till Karlshamn. 

- Att värna den positiva utvecklingen för BBI i Karlshamn. 

- Att NetPort Science Park fortsätter att utveckla dataspel som en del av sitt 
fokusområde Digitala Medier oberoende av var utbildningen ligger. 

- Att se Karlshamn och Karlskrona som en högskoleenhet på ca 95 000 invånare 
med högskoleutveckling på båda orterna.  

Avslutningsvis 
 
Arbetsgruppen betonar vikten att inte skapa någon låsning i samtalen utan att 
Karlshamns Kommun ska vara en aktiv part i samtalen för en fortsatt positiv utveckling i 
hela Blekinge. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-03 
 
Beslutet skickas till 
 
BTH:s styrelse 
Rektor för BTH Mats Viberg 
VD Netport Science Park Samuel Henningsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Näringslivschef Mathias Wijk 
Karlshamnsfastigheter AB 
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§ 37 Projektmedel för aktiviteter på landsbygden 2020 2019/3653 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att för år 2020 avsätta 60 000 kronor från kommunstyrelsens konto för 
landsbygdsutveckling till administrativt bidrag och bidrag till aktiviteter på landsbygden 
till byautvecklingsgrupper (samhällsförening/hembygdsförening) vilka inte uppbär andra 
bidrag från Karlshamns kommun. 
 
att projekten ska syfta till: 
 
• Insatser till att stärka den lokala identiteten, stimulera lokalt näringsliv, insatser för en 
levande landsbygd. 
• Insatser till kompetensutveckling som gynnar grupper eller föreningar 
• Integration och jämställdhetsarbete 
• Främja hållbar utveckling 
 
att sökande ska vara lokala grupper, det vill säga föreningar som är aktiva och bedriver 
verksamhet i och för landsbygden inom Karlshamns kommun. 
 
att Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd är remissinstans och att samordnaren för 
landsbygds och skärgårdsutveckling får ta beslut om beviljande av medel.  
 
Sammanfattning 
 
För att stimulera till fler aktiviteter på landsbygden behövs stöd i form av en byapeng. 
Den kan sökas till mindre projekt och till administration av verksamhet för utvecklingen 
av landsbygden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomi 
Controller Susanne Andersen 
Landsbygdsutvecklaren 
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§ 38 Utbetalning av kommunalt partistöd 2020/377 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utifrån kommunallagens regler, och av kommunfullmäktige 2014-06-16 § 87 och 
2018-03-19 § 37 fastställda bidragsregler, ska kommunalt partistöd på 473 000 kronor 
för år 2020 utbetalas till Socialdemokraterna. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. Partistödet 
ändamål är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och 
är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Fullmäktige har 
enligt kommunallagen rätt att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. 
Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till att partiet är representerat i 
fullmäktige med minst en vald ledamot. Med lagtextens ord är ett parti representerat "om 
det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd”, enligt 14 kap. 
vallagen (2005:837). Ett mandat som inte besätts med ledamot innebär att partiets 
representation minskar i motsvarande grad. Enligt kommunallagens regler för partistöd 
utbetalas till ett parti som upphört att vara representerat i fullmäktige under ett år efter 
att representationen upphört. 
 
Kommunallagens regler för kommunalt partistöd innehåller också en regel om att partier 
som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske 
per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att 
stödet lämnats. Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare. 
Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Rapporten ska bifogas 
redovisningen till fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16 § 87 fastställt och 2018-03-19 § 37 reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. De lokalt fastställda 
reglerna utgör ett komplement till lagreglerna.  
 
I 2 § i de lokala reglerna för kommunala partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till 
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska 
fördelas per mandat i kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av 
prisbasbeloppet och mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet.  
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Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2020; 
 
Grundstöd: 
 
100% av basbeloppet   47 300 kronor 
 
Mandatbundet stöd: 
    
50 % av basbeloppet   23 650 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen beslut om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj.      
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, 2020-01-28 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 (S) 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
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§ 39 Handlingar för kännedom kommunstyrelsen 2020/369 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 2019-11-20 – 2020-01-28 
redovisas: 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2019/342 70/19 2019-11-21 Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 –  
   Miljöförbundet Blekinge Väst 
2018/1300 71/19 2019-12-16 Regionstyrelsens likvidation av kommunal- 
   förbundet Region Blekinge 
2019/3543 72/19 2019-12-13 AV § 173/2019 Digitalisering av ärende- 
   hantering 
2017/3448 1/20 2020-01-09 Beslut om avskrivning – hyrestiden har löpt ut 
 
2020/346 2/20 2020-01-21 Epidemi och pandemiplan för Blekinge rev 2019 
 
2020/301 3/20 2020-01-22 Information om Visit Blekinges förändrings- 
   Process 
2020/376 4/20 2020-01-23 Inspektion av kommunens överförmyndar- 
   verksamhet 
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§ 40 Redovisning av delegationsbeslut februari 2020 2020/368 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 3 
december 2019, § 324. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna 
laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 24 november 2019 – 28 januari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 


