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Plats och tid Råshussalen, klockan 13:30—16:20, ajournering 14:50-15:05 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
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)  Magnus Sandgren (M)  
Sofie Ekenberg (C)  Britt Jämstorp (KD) § 106 
Sofie Ekenberg (C)  Marie Sällström (S) § 110 
Sofie Ekenberg (C)  Marco Gustavsson (C) § 113 

Närvarande 
ersättare 

Sofie Ekenberg (C) §§ 99-102, 104-105, 107-109, 111-112, 114 
Jan Bremberg (S) 
Ulla Sandgren (S) §§ 99-101, 103-113 
Ulf Ohlsson (M) 
Görgen Lennarthsson (SD) 
Jan-Åke Berg (S) §§ 99-102, 104-113 
Emmanuel Norén (L) 
Lena Sandgren (S) 
Lars-Olof Larsson (KD) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef  
Thomas Svensson, förvaltningschef  
Ulla Sandgren, ordf. nämnden för arbete och välfärd  
Sirkka Kahilainen, 1:e vice ordf. nämnden för arbete och välfärd  
Claes Mårlind, 2:e vice ordf. nämnden för arbete och välfärd  
Joakim Hörnell, controller  
Tomas Ringberg, förvaltningschef  
Jan-Åke Berg, ordf. utbildningsnämnden  
Sofie Ekenberg, 2:e vice ordf. utbildningsnämnden  
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef i krisledningsstaben  
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och extern samordnare 
krisledningsstaben  
Alice Risenfors, vik. kommunjurist  
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Paragrafer §§ 99-114  

Utses att justera Elin Petersson (M) 

Justeringsdatum  2020-05-22 

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

Elin Petersson 
 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2020-05-12 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-05-25 

Tillkännages t.o.m.: 2020-06-15 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 99 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Elin Petersson (M) att justera protokollet. 
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§ 100 Godkännande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen med ändringen; 
 
att lägga till ärende om beslut om bidrag till samlingslokaler och information om 
inkallelseordning av ersättare enligt lagen om proportionella val (LPV). 
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§ 101 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning  
 
Kommundirektör Daniel Wäppling ger en lägesrapport för kommunen med anledning av 
Covid -19.  
 
Kommundirektören informerar vidare om personalärende gällande avstängning av två 
anställda i kommunen på grund av pågående utredning om misstanke om 
oegentligheter. 
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§ 102 Information om resursläget inom nämnden för arbete och välfärd  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har bjudit in presidiet för nämnden för arbete och välfärd, 
förvaltningschef för förvaltningen för arbete och välfärd, ekonomichef och ansvarig 
controller för att få en ekonomisk lägesrapport för nämndens ansvarsområden och plan 
för att uppnå budget i balans. 
 
Kostnaderna för nämnden för arbete och välfärd under det första kvartalet 2020 
utvecklats sämre än prognosticerat för perioden. Det beror framförallt på ökade 
kostnader till följ av volymökningar inom LSS, försörjningsstöd och tillfälliga ökningar av 
personlig assistans. 
 
Nämnden har tagit fram en handlingsplan för att uppnå ekonomisk balans som berör 
bland annat följande: 
 

 Förändring av insatsmixen med ökade resurser till öppenvård för barn och familj 
samt skapa fler servicelägenheter inom LSS. 

 Hemtagning av externa placeringar inom EKB-hem (hem för ensamkommande 
barn) till egen verksamhet och kontinuerlig uppföljning av placeringar i HVB-hem 
(hem för vård och boende).   

 Genomlysning av samtliga ytterfall i nämndens verksamheter.  
 Omstrukturering av boende inom LSS 
 Genomlysning av intro-enhetens organisation på grund av minskad inflyttning av 

nyanlända.  
 Arbetsmarknadsenheten ska samarbeta med andra aktörer och prioritera 

målgruppen försörjningsstöd.  
 Genomlysning av BEA-anställningar (Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser) och dess inlåsningseffekter. 
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§ 103 Information om resursläget inom utbildningsnämnden  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har bjudit in presidiet för utbildningsnämnden, förvaltningschef för 
utbildningsförvaltningen, ekonomichef och ansvarig controller för att få en ekonomisk 
lägesrapport för nämndens ansvarsområden. 
 
Inför budgetåret 2020 var bedömningen att obalansen i budgeten för nämnden skulle 
uppgå till 34 mnkr. Efter drygt två månader revideras prognosen för 2020 till 37,8 mnkr i 
underskott. Nämnden fortsätter sitt arbete med att genomföra beslutade effektiviseringar 
för att uppnå en budget i balans samt även ytterligare anpassningar inför hösten 2020. 
Avvikelserna i budget beror framförallt på interkommunal ersättning och ersättning till 
verksamheter med fristående huvudman. Dessa kostnader beräknas bli högre än 
beräknat. Omfattande statsbidrag bidrar till osäker ekonomisk förutsättning. En försiktig 
bedömning är dock att statsbidragsintäkterna blir något högre än budgeterat för 
grundskolan och något lägre än budgeterat för gymnasieskolan.     
 
Utmaningen för förvaltningen är att genomföra effektiviseringar samtidigt som 
förändringar i befolkningsstrukturen ger stora volymökningar i såväl grundskolan som 
gymnasieskolan (motsvarande cirka 15-20 mnkr 2019-2020). Befintlig skolstruktur 
består av många små enheter och tillgängliga lokaler medger inte sammanslagning av 
undervisningsgrupper till större klasser.    
 
I resursplanering för hösten pågår för närvarande en översyn av organisationen för att 
se om ytterligare besparingar kan genomföras gällande resurser och personal. Inom den 
centrala förvaltningen kommer vikarieanskaffare minskas med 25 procents tjänst och 
utvecklingssamordnare med 100 procent. Framöver behöver även 
organisationsstrukturen med små driftsenheter och lokaler ses över. Frågor som 
behöver diskuteras är bland annat tillagningskök eller mottagningskök, Ire naturskola 
och avgifter för skollunch för gymnasieskolan.   
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§ 104 Överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Kråkekull 
1:24 och Kråkekull 1:21 samt Åkarp 1:63 och Åkarp 1:53 2020/1166 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Kråkekull 1:24 och Kråkekull 1:21 samt Åkarp 1:63 och Åkarp 1:53 samt ge 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna 
överenskommelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har lämnat in ansökan till Mark- och miljödomstolen för att få 
tillstånd att ta vatten ur Mörrumsån för att använda som reservvattentäkt. En pump-
station för reservvattentäkten är tänkt att placeras inom Kråkekull 1:21. Kommunen 
önskar förvärva markområdet där pumpstationen ska placeras inklusive kringytor.  
 
KF beslutade 2018-06-18 § 97 (Dnr 2018/1921) att VA-verksamheten skall bolagiseras 
och organiseras som ett helägt dotterbolag till Karlshamns Energi AB inom Stadsvapnet 
i Karlshamn AB. Dotterbolaget heter Karlshamn Energi Vatten AB och har tagit över 
projektet med reservvattentäkten och kommer att ansöka om ledningsrätt för vattentäkt, 
pumpstation och ledningar. Huvudansvaret för att ordna vattentjänster är kommunens 
(Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 6§). Att marken i aktuellt fall ägs av 
kommunen är därmed lämpligt även om man valt att organisera VA-verksamheten i ett 
helägt kommunalt bolag. Att genomföra markförvärvet med fastighetsreglering är även 
ett sätt att uppnå en lämplig fastighetsindelning. Att stycka av en fastighet på platsen 
bedöms inte vara lämpligt.  
 
Ägaren till Kråkekull 1:21 äger även Åkarp 1:53 och arrenderar kommunägd mark inom 
Åkarp 1:63, vilken han sedan tidigare önskat förvärva. Den del av Åkarp 1:63 som avses 
bytas bort är inte detaljplanelagd och ligger utanför översiktsplanens utvecklingsområde. 
 
Aktuella markområden inom Kråkekull 1:21 och Åkarp 1:63 har värderats. Markbytet 
sker i första hand som kvadratmeter mot kvadratmeter och för det antal kvadratmeter av 
Åkarp 1:63 som inte kompenseras genom markbyte erlägger ägaren till Åkarp 1:53 en 
ersättning om 10 kr/kvm. Intäkten för markbytet beräknas täcka förrättningskostnaderna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Överenskommelse om fastighetsreglering 
Protokoll KSAU § 122/2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 105 Beställning av detaljplan Stockholmsledet på fastigheterna Karlshamn 5:1 
och Dala 1:1 m.fl. 2020/1171 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att beställa detaljplan för området vid stockholmsledet på fastigheterna Karlshamn 5:1 
och Dala 1:1 m.fl., med ungefärlig avgränsning i enlighet med bilagd karta 
 
att skapa ett projekt samt att finansieringen av detaljplanen om 400 000 kr för år 2020 
och 400 000 kr för år 2021 sker genom kommunstyrelsens anslag för övriga. 
investeringar  
 
att särskild hänsyn tas till befintliga friluftsstigar och -vägar inom planområdet, så att 
möjligheter till friluftsliv består 
 
att hänsyn tas till områdets topografi och att skyddsvärda träd och 
stenmurar/stengärden inom planområdet bevaras. 
 
Sammanfattning 
 
En ny detaljplan för området längs Stockholmsledet skulle kunna möjliggöra för ny 
kvartersmark för bostadsändamål i ett attraktivt läge. Området skulle kunna vara 
lämpligt för både friliggande villor och marklägenheter.  
 
Planprogram finns för södra delen av området, se bilaga. Det får avgöras i 
planprocessen om det är lämpligast att planlägga hela området direkt eller om det 
behövs planprogram. 
 
Detaljplaneläggningen överensstämmer med översiktsplanen. Enligt översiktsplanen 
föreslås bostäder och förskola inom området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-22 
Karta 
Planprogram för detaljplan för bostäder i Lindesborgsområdet 
Protokoll KSAU § 146/2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 106 Beslut om tecknande av hyresavtal för Östralycke, det nybyggda huset 
2020/1285 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att teckna ett avtal på 30 år för Östralycke, det nybyggda huset, i Asarum med 
Karlshamnsbostäder AB med en ingångshyra om 12 557 tkr/år plus moms på 
momspliktiga ytor, el, värme, avfallshantering och vatten. 
 
att uppdra åt fastighetschefen att teckna avtalet. 
 
Britt Jämstorp (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Östralycke i Asarum har byggts till med drygt 40 lägenheter och utrustats med ett helt 
nytt tillagningskök med matsal både för de som bor på Östralycke och för 
Korpadalsskolan elever. 
 
Projektets totala kostnad blev närmare 206 000 tkr. Tanken var att hyran skulle 
motsvara 7 procent av det investerade beloppet plus drift. Det skulle ha gett en hyra om 
14 420 tkr per år. Efter dialog med Karlshamnsbostäder blev hyran satt till 11 664 tkr per 
år plus moms på del av lokalen som är momspliktig, el, vatten, avfallshantering och 
värme.  
 
I hyran ingår inget inre underhåll. Detta kommer att läggas på av 
Fastighetsverksamheten via en internhyra och ombesörjs av Fastighetsverksamheten. 
Beräknad internhyra för Östralycke blir då 12 557 tkr per år plus moms på del av lokal 
som är momspliktig, el, vatten, avfallshantering och värme. 
 
En förutsättning för ovanstående hyra är en ränteklausul som omförhandlas vart femte 
år samt att avtalet löper över 30 år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-09 
Protokoll KSAU § 148/2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Controller John Andén 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 107 Beslut om utbetalning av bidrag till Mörrum Hockey 2020/1292 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att upprätta en avbetalningsplan 
 
att betala ut bidrag till Mörrum Hockey när avbetalningsplan är undertecknad 
 
att en controllerfunktion knyts till utbetalningen av bidraget till Mörrums hockey. 
 
Sammanfattning 
 
Mörrum Hockey har en hyresskuld per den 2020-04-15 på 215 678 kr till Karlshamns 
kommun. Mörrum Hockey har ansökt om grund och aktivitetsbidrag för höstterminen 
2019 på sammanlagt 114 435 kr, vilket motsvarar 175 ungdomar och 11 181 aktiviteter. 
 
I våra normer för bidrag till ungdomsföreningar, punkt 1:6, står det att om en förening 
står i skuld till Karlshamns kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av bidrag.  
 
Efter avdrag så är skulden på 101 243 kr. 
 
Mörrum Hockey bedriver en stor ungdomsverksamhet och har det ansträngt 
ekonomiskt. Fritidsenheten förordar därför nämnden att göra ett undantag, punkt 1:7, att 
betala ut hela bidragsbeloppet med följande villkor, att bidraget på 114 435 kr betalas ut 
efter att en avbetalningsplan på hyresskulden 215 678 kr är undertecknad av båda 
parter. 
 
En avbetalningsplan beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott, punkt B15 i 
delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 
Protokoll KSAU § 152/2020  
Protokoll TFN § 57/2020  
 
Beslutet skickas till 
 
Mörrum Hockey, Fabriksvägen 9, 375 30 Mörrum 
Ekonomikontoret 
Kultur och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 108 Beslut om bidrag till Blekinge Sjöfartsmuseum 2019/1983 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja ansökan från Blekinges Sjöfartsmuseum om bidrag på 15 000 kronor för 
anskaffning av negativscanner, dator och programvara 
 
att bidraget på 15 000 kronor belastar kommunstyrelsens anslag till förfogande 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Blekinge sjöfartsmuseum inkom den 11 januari 2020 med en ansökan om bidrag för att 
anskaffa negativscanner, dator och programvara för att kunna digitalisera och rädda 
skadade foton och negativ. Syftet är att tillgängliggöra foton och negativ för allmänheten 
bland annat på Facebook och på Sjöfartsmuseets bildskärmar.   
 
Bilderna har ett kulturhistoriskt värde och visar miljöer i Karlshamn som inte finns kvar.  
 
Museet har samlat in 10 000 kronor själva och ansöker om 15 000 kronor i bidrag från 
kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-21 
Ansökan om bidrag till indexering av fotosamling 
Protokoll KSAU § 147/2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Sjöfartsmuseum Anders Lundquist 
Kulturnämnden 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
Controller Susanne Andersen 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 109 Kommunens synpunkter på länsstyrelsens förslag på utvidgat strandskydd  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna förslaget på yttrande gällande utvidgat strandskydd till Länsstyrelsen. 
 
Protokollsanteckning 
 
Charlott Lorentzen (MP) meddelar att hon inte deltar i handläggningen av ärendet till 
förmån för Miljöpartiets yrkande i frågan vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-
04 § 187.  
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen har än en gång aktualiserat frågan om utökat strandskydd. I den förra 
processen har Karlshamn yttrat sig 2018. Under hösten 2020 kommer kommunen att 
formellt få yttra sig då man fått del av förslaget. Inför denna process har Länsstyrelsen 
och kommunen haft en gemensam diskussion kring det föregående förslaget och de 
synpunkter som kommunen då framförde. Mötet skedde på Länsstyrelsens initiativ och 
kommunen tycker att detta var ett mycket bra sätt att i dialog återstarta processen. 
Länsstyrelsen inbjöd kommunen att ge synpunkter som kan vara till nytta för det 
fortsatta arbetet innan 15 maj 2020. 
 
Förslag på yttrande till Länsstyrelsen 
 
Att kommunstyrelsen beslutar att framföra nedanstående synpunkter till Länsstyrelsen 
med anledning av processen kring utvidgat strandskydd: 
 
 Karlshamns kommun vill understryka att yttrandet från 2018 fortfarande är 

relevant. 

 Länsstyrelsen har tydligt tryckt på vikten av att främja byggandet av nya bostäder 
i flera olika forum och sammanhang. För Karlshamns del innebär attraktiva 
bostäder närhet till havet då det är det som lockar främst. Alternativet är att 
placera dessa bostäder på brukningsvärd jordbruksmark eller på 
svårexploaterad, ofta naturkänslig mark, där det finns behov av sprängning och 
där det ofta finns värdefulla arter.  

 Kommunens tematiska tillägg vad gäller landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
har inte resulterat i många utpekade sjöar då det funnits konflikt med andra 
intressen vilket gör att vi anser att utökning mellan 100 och 300 m känns som en 
extra inskränkning. 

 Kommunen ser även behov av att göra djupdykning när det gäller befintliga 
fastigheter där strandskyddet inte är upphävt. Varje gång en fastighetsägare vill 
bygga till måste de ansöka om dispens trots att strandskyddet spelat ut sin roll 
vilket innebär en onödig kostnad för den enskilde. Detta hade kunnat undvikas 
om Länsstyrelsen hade gjort en detaljerad kartering vilket hade gjort att dessa 
fastigheter blivit undantagna. 
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 Kommunen ser också sett behov av att Länsstyrelsen i större utsträckning 
samråder med och tar hänsyn till de företag och verksamheter som finns i 
strandskyddade områden. 

 Kommunen ser en påtaglig risk att ett utökat strandskydd ytterligare lägger 
hinder i vägen för utveckling av attraktiva områden. Kommunen anser att dessa 
hinder för att bygga bostäder på en mycket stor del av kommunens yta eftersom 
denna omfattas av olika skydd såsom jordbruksmark, nyckelbiotoper, 
skyddsvärda träd m.m. är problematisk. Kommunen anser även att man inte helt 
sällan synes vara motarbetad när man vill ta mark i anspråk då helhetssyn ofta 
upplevs saknas. 

Beslutsunderlag  
 
Förslag utsänt genom kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-12 
Protokoll KSAU § 145/2020 
Protokoll KS § 187/2018 
Tilläggsyrkanden från Centerpartiet vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen 
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§ 110 Information om kommunens krisberedskap  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Säkerhetschef och stabschef för krisledningsstaben Mats Hadartz respektive 
säkerhetsskyddschef och ansvarig för extern samverkan i krisledningsstaben Christina 
Svensson informerar om kommunens krisberedskap i allmänhet och läget gällande 
Covid -19 i synnerhet. 
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§ 111 Handlingar för kännedom maj 2020 2020/369 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 6 april – 29 april 2020 
redovisas: 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2018/3879 17/20 2020-04-09 KF § 28/2020 Revidering av arbetsordning för 
   styrelse och nämnder 
2020/301 18/20 2020-04-20 Beslut om eldningsförbud fr o m 2020-04-17 
2019/1506 19/20 2020-04-29 Dom 2969-19 Upplåtelse av kommunal tomt- 
   mark för parkering 
2019/557 20/20 2020-04-29 Dom 3240-19 Höjning av taxa för p-avgift 
   innerstaden 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29 
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§ 112 Redovisning av delegationsbeslut maj 2020 2020/368 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen  
4 februari 2020, § 9. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 4 april - 28 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 113 Beslut om bidrag till samlingslokaler år 2020 2020/1535 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fördelningen av bidrag till föreningarna avseende stöd till samlingslokaler år 2020 
sker enligt bifogat förslag  
 
att finansiering sker genom 2020 års anslag för bidrag till samlingslokaler. 
 
att generella kriterier inklusive nyttobeskrivning tas fram som ska gälla för att få bidrag 
till samlingslokaler från och med 2021. 
 
Marco Gustavsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
År 2020 är första året då föreningarna sökt stöd till samlingslokaler digitalt. Den digitala 
mallen underlättar att följa upp inkomna handlingar då dessa blir mer enhetliga. 
 
Genomgång har gjorts av vad ansökningarna om stöd till samlingslokaler avser samt 
vilken typ av verksamhet som bedrivs i de föreningar som ansöker om stöd till 
samlingslokaler. 
 
Budget för stöd till samlingslokaler uppgår för 2020 till 1 100 tkr. Skottsbergska gården 
har redan erhållit bidrag med 250 tkr varför det kvarstår 850 tkr av ursprunglig budget.  
 
Enligt detta förslag fördelas 653 tkr och det återstår därmed 197 tkr av årets budget för 
stöd till samlingslokaler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-06 
Sammanställning över ansökta bidrag och fördelade bidrag 2020 
Ansökan lokalbidrag Mörrums Folkets Hus och Park 
Ansökan lokalbidrag Åkeholms byalag 
Ansökan lokalbidrag Forneboda bygdeförening 
Ansökan lokalbidrag Ringamålahembygdsförening 
Ansökan lokalbidrag Åryds hembygdsförening 
Ansökan lokalbidrag Törneryds bygdegårdsförening 
Ansökan lokalbidrag Halasjöbygdens hembydsförening 
Ansökan lokalbidrag Emneboda bygdeförening 
Ansökan lokalbidrag Bygdeföreningen Tararp-Nötabråne 
 
Beslutet skickas till 
 
Controller Susanne Andersen  
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Landsbygdutvecklare Marianne Peary 
Sökande föreningar 
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Yrkanden 

Magnus Gärdebring (M) yrkar att generella kriterier inklusive nyttobeskrivning tas fram 
som ska gälla för att få bidrag till samlingslokaler från och med 2021. 

Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag inklusive Magnus Gärdebrings 
tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen besluta enligt dessa.   
 
Beslutet skickas till 
 
Controller Susanne Andersen  
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Landsbygdutvecklare Marianne Peary 
Sökande föreningar 
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§ 114 Informationsärende om inkallelseordning av ersättare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Alice Risenfors, vikarierande kommunjurist, informerar om hur inkallelseordningen av 
ersättare fungerar i styrelse och nämnder för vilka lagen om proportionella val (LPV) 
gäller. 


