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Magnus Gärdebring, ordf § 169 2:e vice ordf (M) 
Mats Dahlbom, ej § 169 1:e vice ordf (C) 
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Björn Tenland Nurhadi, ej § 178 Ledamot (SD) 
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Annika Westerlund Ledamot (S) 
Tommy Larsson, ej § 197 Ledamot (V) 
Britt Jämstorp, ej § 197 Ledamot (KD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Sofie Ekenberg (C) 
Jan Bremberg (S) § 169 
Ulla Sandgren (S) § 169 
Jan-Åke Berg (S) § 169 
Lena Sandgren (S) § 169 
Johnny Persson (S) § 169 
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Mats Dahlbom (C) 
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Marie Sällström (S) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Björn Tenland Nurhadi (SD) 
Charlott Lorentzen (MP) 
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Tommy Larsson (V) 
Britt Jämstorp (KD) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Jan Bremberg (S), ej § 197 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M), ej § 197 
Ulf Ohlsson (M), ej § 169, 197 
Claes Jansson (MP), ej § 169, 197 
Emanuel Norén (L) 
Lars-Olof Larsson (KD) from § 173, ej § 197 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare 
Stefan Nilsson, VD Karlshamnsfastigheter AB § 165 
Andreas Saleskog, ordförande Karlshamnsfastigheter AB § 165 
Magnus Persson, fastighetschef § 172 
Anders Strange, VD Karlshamn Energi § 183 
Per Håkansson, marknadschef Karlshamn Energi § 183 
Mats Hadartz, säkerhetschef § 188 
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Utses att justera Elin Petersson (M) samt Ulla Sandgren (S) § 197 

Justeringsdatum  2020-09-22 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Per-Ola Mattsson Magnus Gärdebring § 169 
   
   
Justerande Elin Petersson Ulla Sandgren § 197 
 

 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 

 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2020-09-15 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-22 

Tillkännages t.o.m.: 2020-10-14 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-09-15 

Sida 3(60) 

 
 
Innehållsförteckning 

 
§ 163 Val av justerare ................................................................................................... 5 

§ 164 Godkännande av dagordning .............................................................................. 6 

§ 165 Information från Karlshamnsfastigheter AB ......................................................... 7 

§ 166 Information från kommundirektören ..................................................................... 8 

§ 167 Frågor till kommunstyrelsen från revisionen 2020/2614....................................... 9 

§ 168 Svar på skrivelse från revisionen angående kommunstyrelsens prognosticerade 
helårsresultat 2020 2020/2182................................................................................ 17 

§ 169 Yttrande över överklagande av beslut om utökning av borgensram för 
Karlshamnsfastigheter AB, KF § 92/2020 2020/1886 .............................................. 19 

§ 170 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Ronneby och 
Karlskrona 2019/1162 ............................................................................................. 20 

§ 171 Kommunstyrelsens resultatrapport ekonomi januari-augusti 2020 2019/2792 ... 22 

§ 172 Tecknande av fas 1 strategisk partnering för rivning/renovering/nybyggnation av 
resterande delar av Väggabadets utedel med tillhörande kringarbeten 2020/1049 . 23 

§ 173 Renovering av Väggabadet 2020/1049 ............................................................. 24 

§ 174 Tecknande av fas 1 för ombyggnation/nybyggnation av infrastruktur/beläggningar 
och där tillhörande kringarbeten på torget 2017/491 ............................................... 25 

§ 175 Tilläggsfinansiering av LED-projekt 1356 rörande utbyte av stolpar samt ny 
genomförandetid för projektet 2019/1567 ............................................................... 27 

§ 176 Ökade kostnader för utredningar och detaljplaner i exploateringsprojekt 2020 
2020/2489 .............................................................................................................. 28 

§ 177 Bostadsförsörjningsprogram 2020 2018/105 ..................................................... 29 

§ 178 Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort - beslut om antagande 
2018/106 ................................................................................................................ 30 

§ 179 Antagande av detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) 2018/545 ........ 32 

§ 180 Försäljning av del av Vettekulla 1:171 2020/2111 ............................................. 34 

§ 181 Samråd översiktsplan 2050 för Karlskrona kommun, remissvar 2020/1553....... 35 

§ 182 Taxa för kopior av allmänna handlingar för kommunalförbundet Cura 
Individutveckling 2020/428 ...................................................................................... 36 

§ 183 VA-taxa 2021 2020/2540 ................................................................................... 37 

§ 184 Ändring av allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2020/2539 ............................................................................ 39 

§ 185 Ansökan om stöd för fiberanslutning Blekinge Travsällskap 2020/1857 ............ 40 

§ 186 Information om investeringsbehov, självfinansiering och låneutrymme 
2020/1951 .............................................................................................................. 41 

§ 187 Motion om gratis kollektivtrafik för boende i kommunens som fyllt 65 år eller har 
sjukersättning 2019/3688 ........................................................................................ 42 

§ 188 Motion om kameraövervakning dygnet runt på utsatta platser i Karlshamn 
2019/3823 .............................................................................................................. 44 

§ 189 Motion om tiggeriförbud 2019/3687 ................................................................... 47 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-09-15 

Sida 4(60) 

 
 
§ 190 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2018/4419 ........................................ 50 

§ 191 Rapport från dataskyddsombudet efter tillsyn av dataskyddsefterlevnad 
2020/2101 .............................................................................................................. 52 

§ 192 Nytt ramavtal med Stim för fortsatt musikanvändning 2018/4013 ...................... 55 

§ 193 Ändring i omsorgsnämndens reglemente 2018/3872 ........................................ 56 

§ 194 Ändring i reglementet för nämnden för arbete och välfärd 2018/3873 ............... 57 

§ 195 Redovisning av delegationsbeslut september 2020 2020/368 ........................... 58 

§ 196 Handlingar för kännedom september 2020 2020/369 ........................................ 59 

§ 197 Nämndinitiativ från moderaterna gällande fördjupad tillsyn av projektet 
Emigranten 1, Östra Piren 2020/2729 ..................................................................... 60 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-09-15 

Sida 5(60) 

 
 
§ 163 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Elin Petersson (M) att justera protokollet, samt  
 
att utse Ulla Sandgren att justera § 197. 
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§ 164 Godkännande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa dagordningen med följande ändring:  
 
att lägga till en punkt rörande nämndinitiativ från moderaterna gällande fördjupad tillsyn 

av projektet Emigranten 1, Östra Piren. 
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§ 165 Information från Karlshamnsfastigheter AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Stefan Nilsson, VD Karlshamnsfastigheter AB och Andreas Saleskog, ordförande 
Karlshamnsfastigheter AB, informerar om bolagets verksamhet. Presenterar bolagets 
affärsidé: ”Karlshamnsfastigheter AB ska på affärsmässig grund och på ett hållbart sätt 
främja utvecklingen av Karlshamns kommun genom att tillhandahålla kompletterande 
lokaler för näringsliv och kommunkoncern”.  
 
Bolagets ekonomiska mål är följande, beroende av hur hot eller möjligheter faller ut: 
 

 15% lägre energikostnader vid utgången av 2023 

 fasta tjänsteavtal på köpta tjänster ska fasas ut och den totala ADM-kostnaden i 
förhållande till dessa minska med > 0,5 mkr 

 övertagande av kommunens parkeringsverksamhet ska ge ett resultat på > 3 
mkr/år 

 uthyrningsgraden ska öka med i genomsnitt 0,3 mkr/år fr.o.m. 2020 

 det totala fastighetsbeståndet exklusive Emigranten ska uppvisa ett plusresultat 
vid utgången av 2022 

 vid avtalstidens utgång rutinmässigt säga upp lokalhyresavtal för villkorsändring, 
främst vad avser korrigering till marknadshyra (upp eller ner) 

 projekt Emigranten uppnår pay-off (förlusterna är täckta av vinster) 2033 för att 
därefter ge ren vinst om > 13 mkr fr.o.m. 2034, varefter följer en förbättring med 
1 mkr/år tills det blir aktuellt med reinvesteringar. 

 
Hyrorna ska marknadsanpassas och fastighetsbeståndet förädlas.   
 
Avkastningskrav saknas vilket innebär otydliga signaler från ägaren.  
 
Resultatet för år 2020 indikerar – 5 mkr istället för – 3 mkr. Det går dock på rätt håll.  
 
Bolaget står inför följande vägval: 
 

 upprätta ett samverkansavtal mellan Kafab och Netport 

 verkställ en kommunikationsplan mot kunderna 

 projektledning för Emigranten byts ut 

 energisäkra Halda 

 förädla Haldas fastighetsbestånd. 
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§ 166 Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling lämnar följande information: 
 

 lägesrapport rörande coronapandemin 

 rutiner för distansarbete är under framtagande, rör bland annat arbetsmiljö 

 bokslutsarbete pågår 

 underlag inför budgetarbetet är överlämnat till den politiska organisationen. 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-09-15 

Sida 9(60) 

 
 
§ 167 Frågor till kommunstyrelsen från revisionen 2020/2614 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att sätta punkt efter ordet bolagen i punkt 1b och styrka resten av meningen, samt  
 
att i övrigt anta kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till svar på skrivelsen och 

överlämna detsamma till revisonen. 
 
Sammanfattning 

 
Revisionen har utifrån identifierade huvudrisker för kommunstyrelsen gjort en riskanalys 

med följande huvudrubriker:  

1) Uppsikt över och kontroll av bolagens investeringar 

2) Ansvar för besparingsåtgärder 

3) Vilken styrmodell gäller för kommunen? 

4) Vad krävs för att realisera visionen/målet om 18 000 nya invånare i kommunen? 

 

Nedan följer fördjupande frågor kring huvudrubrikerna och förvaltningens svar på dessa:  

1) Relevans på risken  

2) Tidshorisont (risk på kort, medel eller lång horisont) 

3)  Ekonomisk konsekvens (låg, medel, hög) 

4)  Pågår arbete med att minska risken och i så fall vad görs? 

 

Frågor   

 
Uppsikt över och styrning av bolag: 
 

1) Investeringar i kommunkoncernen 

a. Kommer kommunstyrelsen tillse att det finns en tydligt ansvarig nivå i 

politiken för att leda och samordna alla delar som ska falla på plats i 

kommunens expansiva ambitioner?  

 

Svar: Kommunfullmäktige har beslutat att investeringar över 7 mkr 

numera ska hanteras av kommunstyrelsen medan mindre investeringar 

hanteras av respektive nämnd. Mandat till förändringar i ansvar hanteras 

av kommunfullmäktige. 

 

b. Finns ambitioner att påverka bolagen att upprätta slutkostnadsprognos, 

ny projektorganisation, avtal, rutiner för attest av fakturor? Gäller samtliga 

bolag, men särskilt Karlshamnsbostäder AB för närvarande.  

 

Svar: Kommunstyrelsen har ingen styrande roll gentemot bolagen. 

Kommunfullmäktige kan styra med ägardirektiv men risk för att alltför för 

djup detaljnivå kan stå i strid med aktiebolagslagen. 

 

Revisorerna konstaterar följande (inga svar behövs).  

a. Oklart kring några timpriser för leverantörer, fakturering utan avtal, höga 

projekteringskostnader, ingen reglering av byggherrens uppdrag, inga 
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formella krav på ekonomistyrningen, inga revideringar av 

slutkostnadsprognos mm avseende Piren V  

b. Med en kongressal för 300 personer, vem hyr/betalar för den? Det lär 

påverka intäkterna samt momsproblem. 

c. Enligt tidigare uppgifter skulle Piren V kunna vara uthyrd efter 11 år, nu 

ska fastigheten var uthyrd efter 5 år. Kommer att krävas fler hyresgäster 

och större uthyrning. 

d. Väggaskolans verksamhet på Piren skulle flyttas hem för att spara 

kostnader och friställa utrymme. Konstaterar att Lärcenter fortfarande hyr 

över 700 kvm i fastigheten Badhuset på Piren samt att KAFAB flyttar sin 

verksamhet dit.   

e. RISK. Att fullgod internkontroll för KAFAB inte hinner upprättas, då 

projektet med Piren V är igång efter upphandling. 

 

Besparingar och effektiviseringar 

 
1) Investeringar 

a. I revisorernas genomgång av tertial 1 visar att det finns en konkurrens 

om investeringar mellan bolagen och investeringar i kärnverksamheten 

för att kunna sänka driftskostnader.  

 

Svar: Kommunstyrelsen ser ingen sådan konkurrens.  

 

b. Vilka och hur stora investeringar i kärnverksamheten kan ge lägre 

driftskostnader? 

 

Svar: Av varje investeringskalkyl (större investeringar) ska framgå 

driftspåverkan. Aktuellt just nu är strukturförändring inom LSS, RPA inom 

lönefunktionen, Digital bygglovshantering, mer lättskötta parkytor, LED i 

trafikmiljön, solceller vid nybyggnation, energieffektiviseringar i 

fastighetsbeståndet. Mer information finns i  den ekonomiska 

redovisningen. De största investeringarna som görs inom 

kärnverksamheten just nu ger ingen positiv driftpåverkan på kort sikt då 

det handlar om ny skola, ny isrink, badhus, brandstation osv. dessa är att 

beteckna som ambitionsökningar med ökad driftskostnad eller utbyte av 

uttjänta lokaler. 

 

Revisorerna konstaterar följande (inga svar behövs).  

a. RISK. Nämnderna fortsätter att visa underskott och att det finns en 

uppenbar risk idag att effektiviseringsarbete inte lönar sig.   

 

2) Effektiviseringar 

a. Har kommunstyrelsen pekat ut inom vilka områden besparingar ska 

göras? Vilka är dessa.  

 

Svar: Inom kommunstyrelsens verksamheter förutom 

serviceverksamheterna är uppdraget att uppnå ett resultat i nivå med 

budget. Dessa verksamheter har minskat kostnaderna med mellan 12 

och 15% under föregående tre år vilket gör att utrymmet för åtgärder 
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minskat men ändå bedöms finnas. När det gäller serviceverksamheterna 

så är modellen som Karlshamn haft sedan drygt 20 år att driftsbudgeten 

ligger ute i nämnderna och det går en intäkt för ”levererad tjänst” till 

kommunstyrelsen (har varierat vilken nämnd som ansvarat för detta 

under åren). Här måste alltså besluten om ambitionssänkningar tas i den 

nämnd som äger frågan. Kommunstyrelsen ser inte denna lösning som 

optimal ur ett effektivitetsperspektiv. I det fall kommunfullmäktige beslutar 

om en förändring kan detta öka incitament för ambitionsjusteringar som 

kan frigöra resurser. 

 

b. Vem leder arbetet med den totala effektiviseringen? Äger 

kommunstyrelsen frågan?  

 

Svar: Karlshamn har valt en politisk organisation med facknämnder som 

har ansvar inom sitt lagstyrda område. Det finns en hel del kommuner 

som samlar ansvaret hos kommunstyrelsen och utöver styrelse bara har 

det obligatoriska nämnderna (myndighetsnämnd för miljö och bygg, 

valnämnd och överförmyndarnämnd). Detta bedöms dock inte vara 

aktuellt i nuläget men är självklart möjligt efter beslut i 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens roll är att påtala för 

kommunfullmäktige om facknämnder har svårt att fullgöra sitt uppdrag 

men mandatet ligger självfallet hos fullmäktige. 

Revisorerna konstaterar följande (inga svar behövs).  

a. Mycket arbete läggs ned i de nämnder som visar underskott, men det 

säger inget om övriga nämnders produktivitet. Det talas om digitalisering 

och automation, men det saknas information vilka processer som avses 

och vilka besparingar som kan genereras och när. Hur säkerställs att 

dessa verkligen realiseras? 

b. AV-nämnden har problem att få den egna organisationen att genomföra 

hemmaplanslösningar. Externa, dyra placeringar fortsätter. 

c. Vi kommer att undersöka om staberna är för stora. Går det att 

effektivisera utan att lägga över administration på linjechefer? 

d. I årsbokslutet för 2019 anges att det behövs krafttag för att komma till 

rätta med underskott och att kommunen behöver förändra och utveckla 

sina verksamheter för att minska kostnaderna. Behov finns av nya och 

bättre verksamhetslokaler för t ex förskolan. Notera att det är 

kommunstyrelsen kommentar i årsredovisningen.  

e. Vi konstaterar att risk kvarstår att ingen tar ledning för att driva detta 

förändringsarbete. Att suboptimeringar kvarstår och inte upptäcks och att 

IT-investeringar inte innebär besparingar. 

3) Uppsikten över nämnder 

a. Vilka gemensamma åtgärder har bidragit till en ekonomi i balans anser 

kommunstyrelsen?  

 

Svar: De åtgärder som utbildningsnämnden och nämnden för arbete och 

välfärd vidtagit har till stora delar skett tillsammans med 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bedömer att underskotten skulle 
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vara betydligt större om dessa åtgärder ej genomförts. Kommunstyrelsen 

kan därför inte ha en annan mening är att dessa åtgärder bidragit till ett 

bättre ekonomiskt läge oaktat volym och behovsförändringar. 

Kommunstyrelsen har inte lagliga möjligheter att påverka de lagstyrda 

delarna av facknämndernas verksamhet och myndighetsutövning. 

Kommunfullmäktige har godkänt de planer som respektive nämnd lyft 

fram men volymökningar och ett ökat stödbehov kopplat till sämre 

ekonomiskt läge i Sverige har lett till kostnadsökningar som i vissa delar 

är högre än de besparingsåtgärder som skett hittills. 

 

Revisorerna konstaterar följande (inga svar behövs).  

a. Även om kommunstyrelsen anser att ansvaret enbart åligger nämnd och 

bolag är situationen idag sådana att nämnderna prognosticerar 

driftsunderskott på över 90 MSEK och bolagen investerar för mycket 

stora belopp.  

b. I tertial 1 beskrivs att kommunstyrelsen och 

kommunledningsförvaltningen arbetar aktivt tillsammans med övriga 

nämnder och förvaltningar med att nå en ekonomisk hushållning. Det är 

vår bild att underskotten ökar istället för att minska. Vi konstaterar att det 

är orimligt att tro att AV-nämnden kommer att nå en ekonomi i balans 

under 2022.  

c. Pågår utredning om partnering, har kommunstyrelsen uppsikt på vad 

gäller partnering? 

d. Risken är uppenbar att kommunen framöver kommer att behöva låna till 

driften. 

 

4) Riktade statsbidrag och ekonomisk rapportering 

a. Varför förbättras inte nämndernas ekonomiska uppföljningar? (fortfarande 

ingen redovisning av á priser, minskade och ökade bidrag, ökat 

budgetram och ökade kostnader samtidigt med stora besparingar?!)  

 

Svar: Kommunstyrelsen delar inte revisionens bedömning utan ser 

tvärtom att uppföljningen på nämndnivå har utvecklats positivt.  

 

Revisorerna konstaterar följande (inga svar behövs).  

a. I T1:an återkommer problematik kring riktade statsbidrag 

b. Vem hjälper nämnderna att ”hålla koll” på vilka statsbidrag som man får 

och hur verksamhet ska avvecklas när bidragen upphör? 

c. Vilka krav ställer kommunstyrelsen på ekonomiska rapporteringar där 

nyckeltal inte redovisas samt måltal saknas?  

d. Vid möte med tf ekonomichef i januari informerades revisorerna att 

förändringar skulle genomföras avseende ekonomisk rapportering för 

verksamheterna. 

 

5) Lokalkostnader 

a. Arbetar kommunen kontinuerlig med översyn av lokalutnyttjande?  

 

Svar: Ja. Det slutliga beslutet om att lämna en lokal tas dock av 

verksamheten inom respektive nämnds ansvarsområde. Verksamheterna 
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får numera stöd i sitt lokalplaneringsarbete istället för att man själv 

tidigare haft kontakt med hyresvärdar och fastighetsägare. Ett exempel 

på hur arbetet kan se ut är när Karlshamnsfastigheter, 

utbildningsförvaltningen, turistverksamheten och fastighetsenheten 

tillsammans hittat en lösning som anpassat lokalerna på piren till 

verksamhetens nuvarande behov och därmed minskat lokalyta och  

kostnader betydligt vilket gör att kommunen inte har kostnader för tomma 

ytor på piren och dessa istället kunnat nyttjas för utveckling av företag 

inom scienceparkmiljön. 

 

Revisorerna konstaterar följande (inga svar behövs).  

a. Vuxenutbildningen har tomma lokaler på Netport. 

b. Strategi- och beredande processen hanterar nya lokalbehov. Vem ställer 

krav, följer upp och hanterar/planerar avveckling av lokaler? 

c. Var ligger ansvaret för att bevaka låg grad av lokalutnyttjande. Saknas 

incitament för att spara på lokaler.  

 

6) Att utveckla kommunen som arbetsgivare 

a. Vilka resultat uppnås i fråga om sjukfrånvaro och chefsutveckling? 

 

Svar: Även här finns en tydlig påverkan av pandemin och de 

rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger angående att stanna 

hemma vid minsta förkylningssymtom. Detta tillsammans med att 

karensdagen tillfälligt tagits bort har ökat korttidsfrånvaron i Karlshamn och 

hela Sverige under 2020. Rensat från denna påverkan går 

sjukskrivningstalen tydlig ner och de åtgärder som satts in har gett effekt. Ett 

dilemma är att en långtidssjuk som kommer tillbaka i verksamhet initialt har 

en större risk för korttidsfrånvaro men på lite sikt går in i en mer normal 

risknivå. 

 

Kommunens chefs- och specialistförsörjning har utvecklats positivt under 

senare år. Den input som fås vid kommunens rekryteringsprocesser visar att 

Karlshamn idag upplevs som en mer attraktiv arbetsgivare än tidigare. En 

anledning till detta är en ökad tydlighet i chefsuppdraget och de 

utvecklingsprogram som kommunen driver tillsammans med övriga 

Blekingekommuner. Personalomsättningen är generellt låg i ett riksperspektiv 

men är sakta ökande i linje med andra kommuner utanför de större regionala 

befolkningscentrana. Trenden är att Blekinge och dess kommuner sakta 

närmar sig den personalomsättning som sedan en lägre tid rått i större städer 

och förortskommuner. Kommunstyrelsens bedömning är att detta är något 

som arbetsgivare måste ”lära sig leva med” då kommunsektorn trots allt är 

en del av en rörligare arbetsmarknad. 

 Revisorerna konstaterar följande (inga svar behövs).  

a. Det har talats mycket om detta. I årsredovisningen anges att de viktigaste 

faktorerna för medarbetare är kollegor, ledarskap och stimulerande 

arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen ska arbeta med ledarskap, 

arbetsmiljö, anställningsvillkor och arbetsinnehåll.  
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b. Tidigare bedömning att mellanchefsnivån inte fattade beslut, skickade 

frågor uppåt i organisationen.  

c. Den korta sjukfrånvaron steg förra året, medan den långa sjönk. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv viktigt med den korta sjukfrånvaron. För 

innevarande år är det hittills svårt att bedöma sjukfrånvaron 

d. Det finns en risk att ett splittrat ansvar för dessa frågor leder till att ingen 

utveckling sker i frågan.  

Strategiska frågor 

 
1) Tillitstyrning 

Har kommunen de politiker och den politiska kultur som klarar tillitstyrning?  

 

Svar: Kommunstyrelsen har fullt förtroende för den demokratiska process som 

respektive parti har för att utse sina företrädare och det gäller oavsett hur 

kommunen är organiserad eller hur styrningen hanteras för förvaltning, 

kommunalförbund och bolag. 

 

Revisorerna konstaterar följande (inga svar behövs).  

a. Den nya policyn för styrning och kvalitetsutveckling har beslutats av 

fullmäktige. Från tjänstemannahåll har det framförts att policyn bygger på 

principen om tillitsstyrning. Samtidigt har KSO uttryckligen sagt att 

kommunen inte ska arbeta efter en tillitsstyrningsmodell. Att gå från en 

mer traditionell styrning till tillitsstyrning ställer högre krav på att kunna 

hantera ”hur” och ”vad” frågor. Ordet risk eller riskhantering omnämns 

inte alls i policyn.  

b. I modellen saknas framåtriktade insatser. Den nya modellen fokuserar på 

historiska värden, var finns arbetet med prognoser? 

c. Det finns för närvarande en risk att politik och tjänstemän inte förstår sina 

roller,  

 

2) Kommunen byter ut ledamöter i styrelser; KAFAB, Kreativum och Netport.  

Vilka krav ställs på nya ledamöter?  

Svar: Kommunstyrelsen har inget inflytande över de politiska gruppernas 

nomineringsprocess. Kommunfullmäktige utser ledamöter och i denna fråga har 

kommunstyrelsen inga möjligheter att göra förändringar. 

Revisorerna har följande frågor att besvara. 

a. Kommer det att ske en utvärdering av styrelserna? 

a. Vilka nya krav ställs? 

b. Leder detta till annan och bättre styrning av bolagen? 

c. VD-frågan i Stadsvapnet och KAFAB? 

d.  Risken är att styrning av bolagen endast finns i de skrivna ägardirektiven 

samtidigt som operativt ledarskap blir eftersatt.  

 

3) Karlshamn 50 000 invånare 

a. Är detta ett seriöst mål tillsammans med investeringsplan och budget för 

satsningen, eller bara en vision?  
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Svar: Kommunstyrelsen ser ingen anledning att ifrågasätta 

kommunfullmäktiges beslut utan står bakom detta. 

b. Revisorerna konstaterar för närvarande att det är en stor risk i att projekt 

kommer att klassificeras som förgävesprojektering om några år.  

 

Svar: Kommunstyrelsen delar inte revisionens bedömning 

 

Revisorerna har följande frågor att besvara. 

a. Vilka resurser lägger bolagen på målet/visionen, då argumentation har 

förts t ex inom KEAB och KAFAB att planering sker utifrån 

målet/visionen?  

b. Finns direktiv till nämnder samt bolagen via kommunstyrelse eller 

Stadsvapnet att följa visionen? 

c. Är det bolagen som huvudsakligen ska driva målet/visionen? 

d. Vilka faktorer gör det möjligt att 18 000 personer flyttar till Karlshamn?    

e. Vilka ytterligare arbetsplatser kommer att finnas i Karlshamn med 

omgivning? 

f. Hur stora investeringar i infrastruktur behövs för en så stor inflyttning? 

g. Ingår detta i en långsiktig ekonomisk planering? 

h. Vilken tidshorisont gäller för projektet? 

 

4) Krisledning 

a. Har kommunens planer och beredskapsnivå för en pandemi varit 

tillräckliga?  

Svar: Enligt återkoppling från Länsstyrelsen och Region Blekinge samt 

samverkande myndigheter har kommunen väl uppfyllt kraven på 

beredskap och också så här långt hanterat pandemin och dess 

konsekvenser på ett mycket bra sätt. 

b. Hur säkerställer kommunstyrelsen att demokratifrågor upprätthålls under 

pandemin genom sitt tillsynsansvar över nämnderna? 

Svar: Kommunstyrelsen har inte mandat att styra nämndernas 

arbetsformer så länge dessa håller sig inom gällande regelverk. Avsteg 

kan rapporteras till kommunfullmäktige för åtgärd. Kommunstyrelsen har 

genom sin förvaltningsorganisation gjort omfattande insatser för att 

säkerställa möjligheten till deltagande i möten på distans. Utrustning och 

programvara har köpts in för ca 1 mkr för att säkra ett antal större 

sammanträdesrum i Rådhuset samt att man via platta/dator kan delta i 

möten på distans oavsett var man befinner sig och support till ledamöter 

har förstärkts personellt. Kommunstyrelsen har ingen roll i de 

överenskommelser som skett mellan partierna om hur ledamöter i 

riskgrupper ska förhålla sig. Krisledningsnämnden har när det gäller rent 

pandemirelaterade frågor tagit över även kommunstyrelsens mandat i 

detta läge. 

 

Revisorerna konstaterar följande (inga svar behövs). 

a. Den nuvarande pandemikrisen har visat att beredskapen på olika nivåer 

och ansvarsfördelning mellan statlig, regional och kommunal nivå inte har 
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fungerat. Detta innebär att kommuner måste ha betydligt mer 

genomarbetade planer för en mängd scenarier. Idag finns en osäkerhet 

om tillgänglighet till information och planer mellan tjänstemän och 

politiker. Det reser frågetecken kring möjlighet att kontrollera och bedöma 

om tjänstemännens planer är tillräckligt genomarbetade. Nuvarande kris 

understryker det faktum att en allvarlig kris inte bara handlar om 

materiella värden utan även att liv står på spel.  

b. Vi utvärderar sedan ett år tillbaka och för närvarande om kommunen är 

tillräckligt förberedd inför en kommande krissituation. 

c. Under våren har ett flertal nämndsmöten ställts in, t ex omsorgsnämnden 

och krisledningsnämnden medan andra nämnder hållit sina möten enligt 

plan, vilket vi får återkomma till om det påverkar demokratifrågor för 

kommunens verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 
Frågor till kommunstyrelsen från revisionen 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07 
 
Yrkanden 

 
Magnus Gärdebring (M) med bifall av Bodil Frigren Ericsson (L), Elin 
Petersson (M) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att det i skrivningen i 
punkt 1b sätts punkt efter bolagen och att resten av meningen stryks. 
  
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
förändringen under punkt 1b där kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Magnus Gärdebring med fleras yrkande.  
 

Beslutet skickas till 

 
Revisionen 
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§ 168 Svar på skrivelse från revisionen angående kommunstyrelsens 

prognosticerade helårsresultat 2020 2020/2182 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till svar på skrivelsen och överlämna 

detsamma till revisonen, samt  
 
att betona att ingenting har förändrats i kommunens styrmodell varför påståendet om att 

kommunledningen har sanktionerat styrmodeller som liknar tillitsbasserad styrning 
saknar grund. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen delar revisionens oro för det ekonomiska läget och den osäkerhet 
som pandemin innebär för kommunsektorns ekonomi. Under året har prognoser för 
exempelvis skatteunderlaget varierat med flera 10-tals miljoner upp och ner vilket gör 
det svårt att sia om utfallet för kommunens ekonomi under 2020 men även under 
kommande år. 
 
Hela kommunens verksamhet påverkar av pandemins effekter både organisatoriskt och 
ekonomiskt. Inom kommunstyrelsens verksamhet handlar det framförallt om kostnader 
för tekniska lösningar för att säkerställa kvalitet i möten på distans, inhyrd personal som 
stöttar upp inom omsorg, information och logistik samt stödinsatser för företag och 
organisationer utanför kommunens organisation.  
 
Allting pekar på att pandemin fortgår varför påverkan på kommunstyrelsens ekonomi 
består och kommer att innebära en negativ påverkan på årets resultat. En del av 
kostnaderna kommer att kunna återsökas från staten medan åtgärderna för att lätta 
trycket på näringsliv och organisationer kommer att helt belasta kommunen liksom de 
tekniska åtgärder som skett för att säkerställa möten på distans. 
 
Nya redovisningsregler innebär en negativ påverkan på kommunstyrelsens löpande drift 
då kostnader flyttas från investering till drift, gällande exploateringar, rivning, förstudier 
osv. Hur stor den påverkan kommer att vara utreds för närvarande. 
 
När det gäller kommunstyrelsens roll i det arbete som krävs för att uppnå en långsiktigt 
stabil ekonomi så vill kommunstyrelsen tydligt markera att dess roll inte är styrande 
gentemot nämnderna då detta endast kan ske via kommunfullmäktige. Varje nämnd har 
ett ansvar för den egna ekonomin och de åtgärder man vidtar med anledning av 
eventuella underskott. Kommunstyrelsens roll är stödjande och att om nödvändigt 
uppmärksamma kommunfullmäktige på om någon nämnd inte bedöms ta det ansvar 
som ges i respektive reglemente och lagstiftning. 
 

Revisionen har ställt tre frågor till kommunstyrelsen: 
 
Vilken effektiviseringspotential som beräknas för digitalisering/automation 
 

Inom kommunstyrelsens verksamhet pågår för närvarande några mindre processer som 
har bäring på automation men det finns flera mer omfattande processer inom andra 
nämnders ansvarsområden. Inom de som kommunstyrelsen ansvarar för beräknas den 
initiala investeringen vara betald inom 1-3 år (skiftar mellan processerna) och sedan 
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övergå i en årlig besparing på knappt tre tjänster totalt. Kommunstyrelsens syn är att 
digitalisering/automation kan ha flera syften och inte endast ses som en ekonomisk 
universallösning. De utmaningar som i övrigt kan lösas genom riktade insatser inom 
området är ökad tillgänglighet till olika tjänster, snabbare handläggningstider, ökad 
kvalitet och driftssäkerhet, kompetensförsörjning osv. 
 
Vilken besparingspotential det finns i en förändrad köksorganisation 
 
Kommuner som har en högre grad av centraliserad köksorganisation har betydligt lägre 
kostnader än Karlshamn. Det finns i dagsläget inget politiskt initiativ för att gå vidare 
med ett sådant uppdrag. Budget för måltidsverksamheten hanteras inom utbildnings- 
och omsorgsnämndens ramar och hittills har dessa nämnder ansett att en 
decentraliserad organisation är att föredra. Förvaltningsorganisationen har dock påbörjat 
en första diskussion kring en eventuell analys av en mer rationell organisation för att 
frigöra resurser för att bland annat kunna ta bort delade turer inom omsorgen och 
erbjuda heltidstjänster inom serviceverksamheterna. Uppdraget om heltid som norm och 
en avveckling av delade turer är ett politiskt beslutat uppdrag till 
förvaltningsorganisationen. 
 
När bedömer kommunstyrelsen att en ekonomi i balans kan uppnås för dess 
verksamhet 
 

En del av den verksamhet (serviceverksamheterna) som kommunstyrelsen ansvarar för 
är till största delen beroende av interna föredelningar från andra nämnder vilket gör att 
utfallet är beroende på åtgärder inom utbildnings- och omsorgsnämnden samt nämnden 
för arbete och välfärd. Denna modell för budgetering ska ses över under 2021 men i 
dagsläget innebär detta att neddragningar av verksamheten inom de större nämnderna 
gör att serviceverksamheterna förlorar intäkter snabbare än man kan minska 
organisationen då man är avhängig av den arbetsrättsliga tidsåtgången.  
 
Övriga delar av kommunstyrelsens verksamhet bedöms vara i balans rensat från 
pandemirelaterade engångskostnader.  
 
Det finns en betydande osäkerhet i den prognos som lades i första tertialrapporten 
kopplat till dels pandemin och dels till vad som är möjligt att återsöka från staten. Ett 
normalår bedömer kommunstyrelsen att man kunnat vidta åtgårder som kompenserat 
för underskott i serviceverksamheterna men detta utrymme har nyttjats till stöd för det 
lokala näringslivet och hyressubventioner samt inköp av teknikstöd. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens prognostiserade helårsresultat för 2020 

Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
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§ 169 Yttrande över överklagande av beslut om utökning av borgensram för 

Karlshamnsfastigheter AB, KF § 92/2020 2020/1886 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta yttrandet som sitt eget.  

 
Per-Ola Mattsson (S), Mats Dahlbom (C), Magnus Sandgren (M), Marie Sällström (S), 
och Bodil Frigren Ericsson (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-15 § 92 beslut att utöka borgensramen för 
Karlshamnsfastigheter AB gällande projektet Etapp 5 Östra Piren.  
 
Beslutet har överklagats och kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över 
överklagan. Förslag till yttrande föreligger enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 

 
Yttrande, 2020-08-12 
 
Yrkanden 

 
Björn Nurhardi (SD) yrkar på att kommunstyrelsen inte antar yttrandet som sitt eget.  
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till förslaget att anta yttrandet som sitt eget.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande Magnus Gärdebring (M) ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet Leif Håkanssons yrkande.  
 
Reservationer 

 
Björn Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningsrätten i Växjö 
Kommunjuristerna  
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§ 170 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Ronneby och 

Karlskrona 2019/1162 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun, 
 
att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation, 
  
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun, samt 
  
att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget. 
 
Sammanfattning 

 
Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade 2019-03-14 ett 
uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam överförmyndarverksamhet. 
Utredningsuppdraget återrapporterades till kommundirektörerna hösten 2019.  
 
Utredningen mynnade ut i ett förslag om att sammanföra de tre 
tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli i en första etapp och sedan i 
samband med nästkommande val bilda en gemensam överförmyndarnämnd.  
 
Kommundirektörerna har med grund i förstudien fattat ett inriktningsbeslut om att ta fram 
ett beslutsunderlag och avtalsförslag på införande av gemensam organisation. 
Underlaget ska ge förutsättningar för kostnadseffektivisering, minskad sårbarhet, ökad 
rättssäkerhet, ökad digitalisering och kompetensutveckling. 
 
Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett förslag till 
införande av gemensam organisation för överförmyndarverksamheterna i Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby och att det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt. 
 
Utredande tjänstepersoner överlämnade till kommundirektörerna i juni 2020 förslag om 
organisation för ett gemensamt överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby och planeringsförutsättningar för gemensam nämnd samt 
avtalsförslag att utgöra beslutsunderlag i respektive kommunfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås Karlskrona kommun, Ronneby kommun och 
Karlshamns kommun besluta 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 

Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2021 med 
Ronneby som värdkommun, 
 
att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation,  
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att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 

kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun, samt  
 
att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Protokollsutdrag ÖFN § 104/2020 Information om gemensam överförmyndarnämnd 

i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
2 KLF Överfm Gemensamt överförmkansli o nämnd Khamn Kkrona Rby Genomför 

och beslutsunderlag 20200703 rev 20200705 rev 20200716 
3 KLF Överfm Avtal samverkan gem ÖN-kansli Khamn Kkrona Rby 2021-2022 Vers 

20200703 rev 20200705 
4 Förstudie - utredning om samverkan i frågor om överförmyndarverksamhet i 

Karlskrona, Ronneby och Karlshamn 
5 Utredningsdirektiv - Utredning om samverkan i frågor om 

överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn 
 
Yrkanden 

 
Magnus Gärdebring (M) med bifall av Marie Sällström (S) yrkar bifall till att-sats två, tre 
och fyra samt ändring i att-sats ett till att förändringen ska träda ikraft senast den 1 juli 
2021. 
 
Björn Nurhardi (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Magnus Gärdebrings yrkande.  
 
Beslutet skickas till 

 
Överförmyndarnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Samverkanskommunerna 
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§ 171 Kommunstyrelsens resultatrapport ekonomi januari-augusti 2020 2019/2792 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa den ekonomiska uppföljningen i resultatrapport januari-augusti 2020, samt 
 
att det i månadsuppföljningarna från och med 2021 ska ingå en slutkostnadsprognos för 

vart och ett av kommunens investeringsprojekt. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat resultatrapporter per 
2020-08-31 som sammanställts till resultatrapport för kommunstyrelsen. 
 
I resultatrapporten redovisas ekonomisk uppföljning av drift och investeringar för 
perioden med prognos för helår samt ekonomisk analys. 
 
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat underskott på 4,6 mnkr på helår. För 
kommunstyrelsens investeringar beräknas ett plus på 17,6 mnkr på helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
1  Resultatrapport ekonomi KS januari-augusti 2020 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att det i månadsrapporteringen från och med nästa år ska 
ingå en slutkostnadsprognos för vart och ett av kommunens investeringsprojekt.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Magnus Gärdebrings yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef SHBF Ulrika Nordén Johansson 
Chefer KLF 
Verksamhetschefer SHBF 
Controller Susanne Andersen 
Controller Lisa Sunesson  
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§ 172 Tecknande av fas 1 strategisk partnering för 

rivning/renovering/nybyggnation av resterande delar av Väggabadets utedel 
med tillhörande kringarbeten 2020/1049 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå förslaget.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-26 § 201 att tilldela PEAB den 
strategiska partneringupphandlingen för badanläggningar. De beslutade också att 
delegera till fastighetschefen att teckna fas 1 för rivning av befintlig 50-metersbassäng 
och byggnation av ny 50-metersbassäng med därtill hörande kringarbeten. 
 
Partneringupphandlingen innefattar, utöver 50-metersbassängen utomhus på 
Väggabadet även: 
 

 rivning/renovering/nybyggnation av resterande delar av Väggabadets utedel med 
tillhörande kringarbeten och vattenrening 

 rivning/renovering/nybyggnation av bassänger, entréer, café/kök, administrativa 
utrymmen och där tillhörande kringarbeten samt vattenrening på Väggabadets 
inomhusdel. 

 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) med bifall av Magnus Gärdebring (M), Björn Nurhardi (SD) 
och Mats Dahlbom (C) yrkar avslag på förslaget eftersom det inte finns anledning att 
lägga pengar på en projektering för ett projekt som inte kommer att startas på länge.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Bodil Frigren Ericsson med fleras yrkande.  
 

Beslutet skickas till 

 
Projektledare Christer Martinsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Susanne Andersen 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
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§ 173 Renovering av Väggabadet 2020/1049 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att finansiera 4 000 tkr för byggnation av ny  50-metersbassäng på Väggabadet genom 

nyupplåning under 2020, samt 
 
att finansieringen av den resterande delen av projektkostnaden om 22 600 tkr hänskjuts 

till budgetberedningen för 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att delegera till fastighetschefen att godkänna entreprenadhandlingarna och teckna fas 
2 i partneringupphandling byggnation av ny 50-metersbassäng på Väggabadet, 
 
att bemyndiga ombud/fastighetschefen att i övrigt teckna erforderliga handlingar för 
projektets genomförande, 
 
att driftpåverkan för rivningen av befintlig 50-metersbassäng på Väggabadet till en 
kostnad om 2 000 tkr belastar kommunstyrelsens resultat 2020, samt 
 
att besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om finansieringen 

av projektet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav 2020-04-14 § 87 igångsättningsbeslut för rivning av 50 
metersbassäng och byggnation av ny 50-metersbassäng på Väggabadet. PEAB är 
upphandlade i strategisk partnering och en kalkyl och tidsplan är framtagen för projektet. 
 
Kalkylen visar på en kostnad för hela projektet på 26 600 tkr. Byggtiden inkl. rivning är 
beräknad till 15 månader. Bassängen skall vara kaklad för att minska kostnaderna för 
framtida underhåll. 
 
Enligt gällande redovisningsprinciper som används av Karlshamns kommun skall rivning 
inte belasta investeringsprojekten utan det är att se som en driftpåverkan och beslutas i 
separat ärende. 
 
Beslutsunderlag 

 
Investeringsbudget 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Teknik- och fritidsnämnden 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Fastighetschef Magnus Persson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldkvist 
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§ 174 Tecknande av fas 1 för ombyggnation/nybyggnation av 

infrastruktur/beläggningar och där tillhörande kringarbeten på torget 2017/491 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att delegera rätten till fastighetschefen att teckna fas 1 för ombyggnation/nybyggnation 

av infrastruktur/beläggningar och där tillhörande kringarbeten på torget, 
 
att det sätts en maxgräns om 200 tkr vad gäller den beslutanderätt som avses 

delegeras, samt 
 
att finansiering sker inom projekt 1115, projekt byggnader/anläggningar. 

 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-27 § 205 att tilldela PEAB den 
strategiska partneringupphandlingen för torget. Denna består av två delar. Den första är 
byggnaden på torget och denna del är igångsatt och pågår. Den andra delen är 
ombyggnation/nybyggnation av infrastruktur/beläggningar och där tillhörande 
kringarbeten på torget. 
 
Denna del av upphandlingen handlar om infrastrukturen på och under torget. Dvs. 
parkeringar, fontänen, elen till torghandlarna mm. I fas 1 kommer utredningar göras och 
förslag på lösningar att tas fram och kostnadssättas. 
 
Beslutsunderlag 

 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse daterad 2020-07-15 
 
Yrkanden 

 
Bodil Frigren Ericsson (L) med bifall från Magnus Gärdebring (M) yrkar på att enbart 
bevilja finansiering till de delar i att-sats ett som avser el- och kabeldragning samt 
Böljelek.   
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på Bodil Frigren Ericssons yrkande och arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag 
rörande att-sats ett.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Elin Petersson (M) och Bodil Frigren 
Ericsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 

 
Projektledare William Lavesson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjär 
Markförvaltare Martin Einarsson 
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Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 175 Tilläggsfinansiering av LED-projekt 1356 rörande utbyte av stolpar samt ny 

genomförandetid för projektet 2019/1567 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att genomföra byte av utdömda belysningsstolpar i samband med utbytet till 

belysningsarmaturer i LED, 
 
att korta ner genomförandetiden för projektet till tre år under perioden 2020-2022, samt 

 
att tilläggsfinansiera LED- projektet 1356 med ytterligare 5 000 tkr ur kommunstyrelsens 
investeringsram för investeringar över 7 000 tkr under år 2021-2022. 
 
Sammanfattning 

 
Inom ramen för LED-projektet ska det genomföras en inventering av samtliga 
belysningsstolpar i kommunen, totalt ca 9000 stolpar. Vid byte av armaturen till LED, 
görs en besiktning av stolpen. Vid inventeringen delar Karlshamn Energi upp stolparna i 
tre kategorier, de stolpar som är i kategorin ”akut” behöver bytas ut samtidigt som 
armaturen, övriga kan vänta. 
En bedömning är nu gjord inom ramen för projektet att det är minst 5 procent av 
stolparna som ligger i akut-kategorin, det innebär att ca 500 stolpar behöver bytas under 
projekttiden med en beräknad kostnad på ca 5 000 tkr (ca 10 tkr/stolpe). Att genomföra 
ett byte av stolpen samtidigt som armaturen byts ut är både rationellt och effektivt. Att 
byta stolpen i ett senare skede skulle även kosta mer än att göra det i samband med att 
armaturen byts ut. 
 
Karlshamn Energi har sett över möjligheten att korta ner projekttiden och gör nu 
bedömningen att genomförandet kan omfatta 2020-2022 genom att projektet genomförs 
med dubbel bemanning. Detta gör att effekten av energibesparingen kommer ett år 
tidigare. 
 
Verksamheten föreslår därför att projektet kortas ner, men att volymen i projektet utökas 
för att kunna genomföra de akuta stolpbytena inom ramen för samma projekt. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Investeringskalkyl LED version 5 20200826 

 
Yrkanden 

 
Bodil Frigren Ericsson (L) med bifall från Magnus Gärdebring (M) och Mats Dahlbom (C) 
yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Karlshamn Energi AB 
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§ 176 Ökade kostnader för utredningar och detaljplaner i exploateringsprojekt 

2020 2020/2489 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att finansiera kommunstyrelsens ökade kostnader för utredningar och detaljplaner i 

exploateringsprojekt med 2 mnkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2020, 
samt  
 
att finansiering av ökade kostnader för utredningar och detaljplaner 2021 hanteras i 

kommande budgetarbete. 
 
Sammanfattning 

 
Enligt RKR (Rådet för kommunal redovisning) ska samtliga kostnader som hör ihop med 
framtagande av detaljplaner resultatföras direkt, det betyder att kostnaden ska belasta 
driftredovisningen och inte som nu investeringsredovisningen. Då investeringsmedel inte 
längre kan användas för att bekosta framtagande av detaljplaner behöver 1 mnkr 
avsättas i driftmedel 2020 för att inte arbetet med detaljplaner och utredningar ska 
avstanna. Utöver det behöver ytterligare 1 mnkr avsättas i driftmedel 2020 på grund av 
myndigheternas ökade krav på utredningar i ett antal av kommunstyrelsen beställda 
detaljplaner. För 2021 behövs 2 mnkr för att täcka ökade utredningskostnader. 
 
De detaljplaner som berörs 2020: 
 

 Å-rummet, Kv Gäddan (AFRY) 

 Strömma bostäder (300-400 tkr saknas till följd av olika oväntade utredningar) 

 Stationsområdet 

 Mörrums förskola (enbart exploateringsdelen för bostäder) 

 
De detaljplaner som berörs 2021: 

 
 Stationsområdet fortsättning 

 Stärnö Marina 

 Stockholmsledet 

 Janneberg (ÅVS som Trafikverket kräver mm) 

 Duveryd (den del som berör kommunen) 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark -och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 177 Bostadsförsörjningsprogram 2020 2018/105 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 

2020-08-19, samt 
 
att anta av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterad 

2020-08-19. 
 
Sammanfattning 

 
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383) som resulterade i en revidering. Revideringen betonar behovet av ett 
regionalt perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen. 
Eftersom lagen om kommunernas bostadsförsörjning har reviderats efter att nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar 
som inte kunde förutspås. Stadsbyggnadsavdelningen gjorde då bedömningen att ett 
nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas fram som redovisar kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen för perioden 2020 och framåt.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen har jobbat med att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram mellan år 2018 och 2019. Ett samrådsförslag ställdes ut 
mellan den 23 mars och 24 april 2020. Under samrådstiden inkom synpunkter som finns 
redovisade och besvarade i samrådsredogörelsen. Efter genomfört samråd har några 
mindre bearbetningar gjorts av programmet. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19 
Samrådsredogörelse daterad 2020-08-19 
Bostadsförsörjningsprogram daterad 2020-08-19 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Nanny Strand 
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§ 178 Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort - beslut om antagande 

2018/106 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat 2020-08-19, 
 
att godkänna upprättad antagandehandling, daterad 2020-08-19, och till denna 

tillhörande bilagor, samt  
 
att anta förslaget till ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort enligt 3 kap.19 § 

plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Den 25 januari 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till 
kommundirektören att ta fram en fördjupad översiktsplan för Svängsta. Behovet av att ta 
fram ett fördjupningsarbete för tätorten pekas ut i kommunens översiktsplan. 
Planförslaget utgår från tre strategiska inriktningar; Skapa generationsöverskridande 
knutpunkter, bryta barriärer och öka tryggheten.  
 
Under hösten 2019 ställdes planförslaget ut på samråd och under våren 2020 ställdes 
förslaget ut på granskning. Efter granskningen har få ändringar gjorts, främst handlar det 
om redaktionella ändringar och förtydliganden i förslaget. Nedan listas vilka ändringar 
som gjorts efter granskningstiden.  
 
Planbeskrivningen 

 Förtydligad beskrivning av elektromagnetiska fält från mobilbasstationer, 

kommunikationssystem med mera.  

 Redaktionella ändringar i illustrationskartan och karta för mark- och 

vattenanvändning.  

 Redaktionella ändringar av dokumentets layout.  

 Förtydligad beskrivning av Svängsta biblioteks utveckling.  

 Förtydligad koppling mellan planeringsfrågor och minskad klimatpåverkan.  

 Förtydligad beskrivning av bullerpåverkan i centrala Svängsta och i 

kransbebyggelsen.  

 Införande av riktlinjer för centrala Svängsta (delområdet saknade riktlinjer i 

granskningsversionen).  

 Förtydligande av hur anpassning till landskapsbild kan ske vid bostadsutveckling 

i kransbebyggelsen.  

 Nytt avsnitt om ”övrig bostadsutveckling” i kransbebyggelsen som beskriver 

utvecklingen av bostäder utöver de utvecklingsområden som pekas ut i 

kransbebyggelsen.  

 Förtydligad beskrivning av bevarande av kulturvärden i kransbebyggelsen och i 

centrala Svängsta.  

 Illustrationer om grönstrukturen har förtydligats.  
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 Avsnittet om dagvattenhantering har förtydligats och utvecklas. Ytor som är 

strategiskt bra att avvara för dagvattenhantering har lagts till i avsnittet.  

 Avsnittet om vatten och avlopp har förtydligats.  

 Avsnitt om strålning har lagts till.  

Miljökonsekvensbeskrivningen 

 Redaktionella ändringar av dokumentets layout.  

 Nytt avsnitt och åtgärdsförslag om förnybar energi.  

 Förtydligad information om strålning från master, ledningar med mera.  

Ändringarna är markerade med röd text i planbeskrivningen och i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-11 
Antagandehandling ”Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort – Svängsta 2040”, 
bestående av:  

- Planbeskrivning, daterad 2020-08-19 
- Karta för mark- och vattenanvändning, daterad 2020-08-19  
- Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-08-19 
- Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-18 
- Granskningsutlåtande, daterad 2020-08-19 

 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Kart- och GIS-samordnare Toomas Randsalu  
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 179 Antagande av detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) 2018/545 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) enligt 5 kap. 27 § 

plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Charlott Lorentzen (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 

 
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2020-08-19, § 166 beslutat att överlämna 
förslag till detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) till kommunfullmäktige med 
anhållan om antagande. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av fler bangolfbanor både 
inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde. Syftet med 
detaljplanen är även att pröva möjligheten till byggnation av fler bostäder i östra delen 
av planområdet. Planområdet omfattas av gällande översiktsplan under B2. 
Kransbebyggelse och B3. Asarumsdalen. För området gäller detaljplan B79 och B94. 
B79 medger idrottsändamål, bangolf och bostäder. B94 medger bostadsändamål. 
 
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för totalförsvaret enligt 
miljöbalkens tredje kapitel. Riksintresset avser område med särskilt behov av 
hinderfrihet. Riksintresset bedöms inte påverkas av föreslagen planläggning då 
byggnader och andra objekt inte kommer överstiga 20 meters höjd över marknivån.  
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Samråd genomfördes mellan den 28 januari och 18 februari 2019. Totalt inkom 16 
yttranden. Samtliga yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse. Mellan samråds- och granskningsskedet har ett utredningsskede 
följt. Utredningar som har tagits fram har sedan inarbetats i planförslaget. Granskning 
genomfördes mellan den 23 mars och 24 april 2020. Totalt inkom 11 yttrande. Samtliga 
yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättat granskningsutlåtande. Efter 
genomförd granskning gjordes en ytterligare analys av markprover tagna i samband 
med utredning för förorenad mark för att säkerställa markens lämplighet att bebyggas 
med bostäder.  
 
Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte 
utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för antagande. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Protokollsutdrag BN § 166/2020 Detaljplan för Asarum 3:23 m. fl. 
2 Plankarta antagandehandling 
3 Planbeskrivning antagandehandling 
4 Granskningsutlåtande 
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5 Samrådsredogörelse 
6 Undersökning av betydande miljöpåverkan 
7 Dagvattenutredning 
8 Miljöteknisk markundersökning 
9 Geoteknisk markundersökning 
10 Analys av samtliga markprover för förorenad mark 

11     Byggnadsnämndens protokoll 2020-08-19, § 166 
 
Beslutet skickas till 

 
Byggnadsnämnden 
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§ 180 Försäljning av del av Vettekulla 1:171 2020/2111 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna köpekontrakt varigenom PMB Fastigheter Karlshamn AB förvärvar den 
mark inom Vettekulla 1:171 som är detaljplanerad som kvartersmark för en köpeskilling 
om 6 200 000 kronor, samt 
 
att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna 

köpekontraktet. 
 
Sammanfattning 

 
PMB fastigheter Karlshamn AB har inkommit med en förfrågan om att få förvärva 
kvartersmarken inom fastigheten Vettekulla 1:171. De önskar bebygga området i 
enlighet med befintlig detaljplan. Överenskommen köpeskilling uppgår till 6 200 000 
kronor. 
 
PMB fastigheter Karlshamn AB har överenskommit med kommunen om att de bygger ut 
och bekostar infrastrukturen inom området. Inom detaljplaneområdet är det kommunalt 
huvudmannaskap så när utbyggnaden har skett övertar kommunen driften av vägarna. 
 
PMB fastigheter Karlshamn AB har även åtagit sig att bygga och bekosta cykelväg från 
korsningen Kullaviksvägen/Vettekullavägen fram till det nya området. 
 
Bokfört värde för området är 3 986 034 kr 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-26 
Köpekontrakt 
Översiktskarta Vettekulla 
Grundkarta Vettekulla 
Situationsskiss Vettekulla 1:171 
 
Beslutet skickas till 

 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-09-15 

Sida 35(60) 

 
 
§ 181 Samråd översiktsplan 2050 för Karlskrona kommun, remissvar 2020/1553 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta stadsbyggnadsavdelningens remissvar avseende Översiktsplan 2050 - 
samrådsversion, Karlskrona kommun, som kommunstyrelsens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Karlskrona kommun har skickat ut förslag till översiktsplan 2050. Samrådstiden varar 
mellan 4 maj till den 7 september 2020. Karlshamns kommun har ansökt om förlängd 
yttrandetid så att ärendet kan beslutas i kommunstyrelsens sammanträde den 15 
september 2020, vilket har godkänts av Karlskrona kommun.  
 
Samrådsversionen är ett förslag för hur kommunens utveckling ska ske när det gäller ny 
bebyggelse, natur, rekreation, transporter och teknisk försörjning. Information om 
förslaget finns på: www.karlskrona.se/oversiktsplan   
Själva översiktsplanen är gjord digitalt på en GIS-server och kan nås här: 
https://arcgisserver.karlskrona.se/webdata/samrad/  
   
Att använda en digital portal/plattform är relativt nytt för översiktsplaner och Karlskrona 
kommun efterfrågar även synpunkter kring själva upplägget på portalen.  
 
Karlskrona kommun har som vision att genom Översiktsplan 2050 skapa förutsättningar 
för tillväxt samt ge människor som bor i Karlskrona möjlighet att leva och verka i 
attraktiva lägen inom kommunen. Ambitionen är att nå 100 000 invånare, vilket innebär 
att cirka 16 000 nya bostäder måste tillkomma i kommunen på ett sätt som även främjar 
social och ekologisk hållbarhet.  
 
Karlshamns remissvar utgår främst från mellankommunala frågor och intressen kring 
samverkan mellan Blekinges kommuner. Karlskrona kommun vill främja den regionala 
samverkan vilket Karlshamns kommun ser som positivt.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-10 
Översiktsplan 2050, digital samrådsversion 
https://arcgisserver.karlskrona.se/webdata/samrad/  
Översiktsplan 2050 PDF-version, daterad 2020-04-28 
 
Beslutet skickas till 

 
Karlskrona kommun, samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Byggnadsnämnden för kännedom 

http://www.karlskrona.se/oversiktsplan
https://arcgisserver.karlskrona.se/webdata/samrad/
https://arcgisserver.karlskrona.se/webdata/samrad/
mailto:samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se
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§ 182 Taxa för kopior av allmänna handlingar för kommunalförbundet Cura 

Individutveckling 2020/428 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta taxan för utlämnande av allmänna handlingar för Cura Individutveckling 
 
Sammanfattning 

 
Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet, 2 kap. 1 § 
tryckfrihetsförordningen (TF). Det ska som utgångspunkt vara kostnadsfritt. För kopior, 
avskrifter o dyl. får myndigheten dock ta ut en fastställd avgift, 2 kap. 16 § TF.  
 
Cura Individutveckling föreslog 2020-01-28 medlemskommunerna att anta taxa för 
utlämnande av allmänna handlingar. Föreslaget återtogs sedermera av Cura eftersom 
det uppmärksammats att förslaget innehöll skrivningen:  
 
"Arbetsinsats 
om efterfrågan av allmänna handlingar kräver en arbetsinsats som är mer än 
rutinbetonad tar Cura ut en avgift om 300 kronor per påbörjad halvtimme. Detta gäller 
även om handlingarna kan skickas via e-post." 

 
Det är enlig gällande rätt inte tillåtet att debitera for arbetsinsats på föreslaget vis. Med 
anledning av det föreligger nu istället ett reviderat förslag till taxa, där ovan citerad del är 
borttagen.  
 
Beslutsunderlag 

 
Avgift för utlämnande av allmänna handlingar, 2020-05-12 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige 
Cura Individutveckling, direktionen 
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§ 183 VA-taxa 2021 2020/2540 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 8 % enligt redovisat 

förslag att gälla från 2021-01-01, 
 
att fondering ska göras med 2,50 kr/m3 inkl. moms per levererad mängd dricksvatten 

from. 2021-01-01. Fonderingen avser medel för kommande reservvattentäkt och utökad 
funktion i nytt vattenverk, 
 
att stryka § 10 och § 21 i VA-taxan, 

 
att komplettera VA-taxan med §17, 

 
att lägga till ny § 21 som reglerar hur prisjustering sker gällande § 17, samt 
 
att Karlshamns kommun överlåter åt Karlshamn Energi Vatten AB som VA-huvudman  

att fr o m 2021-01-01 bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i 
kommunens taxeföreskrifter.   
  
Sammanfattning 

 
Styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertog ansvaret för 
VA-verksamheten har inkommit med ovanstående förslag på prisökning och förändring i 
VA-taxan.  
 
De föreslagna taxehöjningarna baseras på den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt 
för år 2021 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från 
Mörrumsån samt utökad funktion i nytt vattenverk.  
 
Som exempel så innebär föreslagen prishöjning en ökad årskostnad med 580 kr för en 
villa med årlig förbrukning på 150 m3 per år.  
 
§ 10 och § 21 i VA-taxan hänvisar till Entreprenadindex som grund för prisjustering av 
anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna vilket inte tillämpas. 
 
§17 i VA-taxan reglerar kostnader för åtgärder som huvudmannen vidtar på 
fastighetsägarens begäran eller som huvudmannen gör pga. att fastighetsägaren 
åsidosatt sina skyldigheter. Denna paragraf finns i Svensk Vattens basförslag. 
 
Ny § 21 avgifter enligt § 17 är baserade på indextalet 2020-01-01 i konsumentprisindex, 
KPI samt huvudmannens ordinarie timpris per 2020-01-01. När detta index eller timpris 
ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen. 
 
Enligt 34 § i lagen om allmänna vattentjänster ska avgifternas belopp och hur avgifterna 
ska beräknas framgå av en taxa. Kommunen får meddela föreskrifter om taxan. 
Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt 
beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter 
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Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-27 
Revidering av VA-taxa för år 2021 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021-01-01 
med tidigare text 

 
Beslutet skickas till 

 
Författningssamlingen 
Karlshamn Energi Vatten AB 
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§ 184 Ändring av allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- 

och avloppsanläggningen 2020/2539 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning enligt nedan. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen i Karlshamn Energi Vatten AB föreslår följande förändringar i ABVA - 
Allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning: 
 
Punkt 7: Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dagvatten vars beskaffenhet i ej 
oväsentlig mån avviker från normalt dagvatten. 
 
Punkt 14 b: För krav på utsläpp av avloppsvatten, som inte är att betrakta som vanligt 
hushållsspillvatten och normalt dagvatten, från industrier, företag och verksamheter 
gäller bestämmelser och riktvärden som beskrivs i ”Riktlinjer och vägledning för 
industrier, företag och verksamheter”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24 
Begäran om ändring av ABVA 
Allmänna bestämmelser ABVA, nu gällande 
Allmänna bestämmelser ABVA, förslag med markerade ändringar 

  
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
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§ 185 Ansökan om stöd för fiberanslutning Blekinge Travsällskap 2020/1857 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att medge ett bidrag om 20 tkr för fiberanslutning av Blekinge Travsällskap, samt 
 
att finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

 
Sammanfattning 

 
Blekinge Travsällskap har inkommit med ansökan om bidrag för fiberanslutning.  
 
Karlshamns kommun har de senaste 10 åren arbetat för fiberutbyggnad i kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade också 2018-02-19 § 15 att uppdra åt Karlshamn Energi 
AB att erbjuda fiberanslutning till samtliga permanentboende på landsbygden. 
Föreningar kan ansöka om stöd från kommunen för fiberanslutning om det finns fiber i 
området eller utbyggnad är planerad. Hittills har tre föreningar beviljats bidrag om 20 tkr 
vardera för fiberanslutning (Stålagården KS § 148/2018, Vita Skola Asarum KS § 
195/2018 och Åryds hembygdsgård KS § 18/2019).  
 
Kommunstyrelsen medger föreningen ett bidrag om 20 tkr vilket finansieras ur anslaget 
till förfogande.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-17 
Ansökan från Blekinge Travsällskap 
Fiberavtal Blekinge Travsällskap 
 
Beslutet skickas till 

 
Blekinge Travsällskap 
Controller Susanne Andersen 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 186 Information om investeringsbehov, självfinansiering och låneutrymme 

2020/1951 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunkoncernen investerar och planerar för en hög investeringstakt de närmsta åren. 
Visionen är att vara en attraktiv kommun som växer till 50 000 invånare. Vikande 
konjunktur med högre arbetslöshet som följd, gör att investeringar underlättar för 
näringslivet. På sikt får de offentliga investeringarna en positiv effekt på 
skatteunderlaget, vilket i sin tur kommer kommunen till del.  
 
Det finns dock begräsningar gällande finansieringen av de planerade investeringarna. 
Lånetaket och soliditeten pekar på att det finns anledning att göra omställningar utifrån 
planerade önskemål och behov. Det saknas utrymme att låna till samtliga planerade 
investeringar om de genomförs och soliditeten sjunker under 60 % då 
kommunkoncernen inte är självfinansierande.  
 
Alternativen till förändringar är följande: 
 

 Effektivisera/anpassa den löpande verksamheten ytterligare 

 Genom en skattehöjning öka intäkterna  

 Dämpa investeringstakten 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 187 Motion om gratis kollektivtrafik för boende i kommunens som fyllt 65 år eller 

har sjukersättning 2019/3688 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 § 228/2019 lämnat in rubricerad motion. 
I motionen föreslås 
 
att utreda kostnaden enligt motionens intentioner 
 
att införa ett system där alla boende i kommunen som har fyllt 65 år eller har 
sjukersättning, med under 200 000 kr i taxerad årsinkomst, åker gratis i kollektivtrafiken 
inom Karlshamns kommun. 
 
Motionärerna skriver att pensionärer ibland lever begränsat, och den vardag man 
tidigare hade med bil, resor och frihet är förbrukad för en del. De skriver vidare att det 
inte alls är ovanligt med en pension under 10 000 kronor och det kan bli en hård 
verklighet när man inser hur varenda krona plötsligt behöver vändas och vridas på för 
att räcka till. 
 
Motionärerna anser att resa inom kommunen i princip är ett måste för att kunna leva och 
inte bara existera. Det är enligt motionärerna Sverigedemokraternas uppfattning 
att man som pensionär ska få ta sig längre än vad benen orkar – även om man har låg 
inkomst. 
 
Motionärerna vill att alla över 65 år, eller som har sjukersättning, med en årsinkomst 
under 200 000 kronor ska vara berättigade till gratis resor inom kommunen och att den 
totala kostnaden för seniorsresor med en sådan utformning får utredas. 
 
Motionen har varit remitterad till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Vid beredning av motionen har det framkommit att en liknande motion lämnades in 
2015-02-06 av Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V). Denna motion 
föreslog att Karlshamns kommun skulle utreda förutsättningarna för avgiftsfri 
kollektivtrafik inom kommunen. Motionen bifölls vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2016-02-15 § 10. I samband med detta fick ekonomichefen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Utredningen skulle belysa, 
utöver de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och nackdelar som 
avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära. 
 
I utredningen konstaterades att Region Blekinge har det strategiska ansvaret för att 
utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla 
upp, verkställa och marknadsföra den upphandlade kollektivtrafiken. Utredningen 
konstaterade vidare att Karlshamns kommun finansierar kollektivtrafiken via ägarbidrag 
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mm och att det upplägget innebär att en enskild kommun inte kan genomföra sådan 
förändring som en avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära. 
 
Detta upplägg gäller fortfarande.   
 
Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Enligt Kollektivtrafiklagen 
2010:1065 ska det i varje län finnas en RKM (§ 2) som är ansvarig för att regelbundet i 
ett trafikförsörjningsprogram (TFP) fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken (§ 8).  
TFP beslutas av regionstyrelsen efter samråd med bland annat politiker i kommunerna. 
Enligt Kollektivtrafiklagen 2010:1065 ska RKM verka för att kollektivtrafiken är tillgänglig 
för alla resenärsgrupper (§ 13). Gällande TFP avser perioden 2016-2019 och TFP för 
nästa treårsperiod 2020-2023 är ännu föremål för remissbehandling. 
 
I Region Blekinge utgörs kollektivtrafikmyndigheten av enhet inom verksamhetsområdet 
regional utveckling med regiondirektören som ansvarig tjänsteman. Beslutande organ är 
regionstyrelsen och operativt organ är verksamhetsområde trafik/ Blekingetrafiken. 
Blekingetrafiken ansvarar för den samlade trafiken som är upphandlad av Region 
Blekinge. Denna trafik är belagd med allmän trafikplikt och innebär att trafiken ska 
bedrivas enligt politiska beslut under överskådlig tid. Nettokostnaden för kollektivtrafiken 
fördelas mellan finansiärerna som är Blekinges fem kommuner och Landstinget 
Blekinge och styrs av ett konsortialavtal. Region Blekinge reviderar varje år en 
treårsbudget där planerade förändringar presenteras och godkänns genom beslut i 
regionstyrelsen. 
 
Ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken i Blekinge innebär att en enskild kommun inte 
kan införa åtgärder som skiljer sig från beslutad TFP.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-06 
Motion om avgiftsfria kollektivtrafikresor i Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 

 
Motionär Björn Tenland Nurhadi (SD) 
Motionär Ulf Lind (SD) 
Motionär Görgen Lennarthsson (SD) 
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§ 188 Motion om kameraövervakning dygnet runt på utsatta platser i Karlshamn 

2019/3823 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
 
att anse motionen besvarad då de åtgärder som motionären efterlyser redan genomförs 
men med olika metoder och val av utrustning utifrån det aktuella behovet. 
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och 
Ulf Lind (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 § 228/2019 lämnat 
in rubricerad motion. I motionen föreslås 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa kostnader samt en detaljerad SWOT-
analys över vad kameraövervakning på utsatta platser skulle innebära för Karlshamns 
kommun.  
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att 
kameraövervaka utsatta platser i Karlshamn dygnet runt.  
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att 
kameraövervaka platser som ökar den upplevda tryggheten i kommunen. 
 
Motionärerna skriver att det i Karlshamn finns en ökning av våldsbrott och sexuella 
ofredande. De anser att det för att kunna lagföra gärningsmännen krävs identifiering och 
att kameror som fångar upp gärningsmännen är av högt värde i utredning och i många 
fall en nödvändig faktor för att påbörja en förundersökning.  
 
Motionärerna påtalar att den lokala polisen runt om i landet beviljats tillgång till 
övervakningsbilder från dygnets samtliga timmar. Detta har enligt motionärerna en 
avskräckande effekt mot brott och utgör en del i det förebyggande arbetet.    
 
Motionärerna anser att övervakningskameror bör användas mer för att medborgarna i 
kommunen ska känna sig trygga. Motionärerna önskar därför att frågan om 
kameraövervakning vid torget och andra utsatta platser i Karlshamn ånyo utreds. 
 
Motionen har varit remitterad till kommunstyrelsen och säkerhetschefen för beredning. 
Säkerhetschefen har lämnat ett yttrande över motionen enligt nedan. 
 
Kameraövervakningens trygghetsskapande och brottsförebyggande 
effekter 

 
Nedanstående är en sammanfattning av vägledningen ”Kamerabevakning som 

brottsförebyggande åtgärd” framtagen av länsstyrelsen i Västra Götaland under våren 

2019. Direkta citat förekommer.  

Vägledningen utgår från publikationerna CCT and Crime Prevention (Brå, 2018a)1 samt 

Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? (Brå, 2018b)2. För den läsare som är 
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intresserad av att fördjupa sig gällande forskning om kamerabevakning rekommenderas 

ovanstående studier.   

Kamerabevaknings påverkan på olika brottstyper 

Sammanfattningsvis visar studierna att för tre typer av brott (narkotika-, fordons-, och 

egendomsbrott) resulterar kamerabevakning i en påtaglig effekt. För två typer av brott 

(våldsbrott och ordningsstörningar) visar den sammantagna forskningen ingen effekt.  

Brottskategori Positiv effekt Förändring procent Effektkommentar 

Narkotikabrott Ja -20% Säkerställd effekt 

Fordonsbrott Ja -14% Säkerställd effekt 

Egendomsbrott Ja -14% Säkerställd effekt 

Våldsbrott Nej - Nära noll, säkerställd 

Ordningsstörningar Nej - Nära noll, ej säkerställd 

 

Det är också möjligt att dela in dessa brottskategorier i två grupper: (a) planerade och 

(b) mer spontant uppkomna brott. Det är framförallt i gruppen planerade brott som 

kamerabevakning visar sig ha effekt. I den gruppen finns narkotikabrott, fordonsbrott 

och egendomsbrott.   

Vad gäller gruppen spontant uppkomna brott visar det sammanvägda resultatet från 

forskningen att kamerabevakning inte har effekt. Till gruppen hör våldsbrott och 

ordningsstörningar. Viss reservation måste göras kring brottstypen (eller kanske snarare 

problemet) ordningsstörningar där resultatet bygger på för få studier. Desto fler studier 

har undersökt kamerabevakningens effekter på våldsbrott och det sammanvägda 

resultatet pekar mot att kamerabevakning inte har någon brottsförebyggande effekt på 

våldsbrott.   

Kamerabevaknings påverkan på olika platstyper 

Det visar sig att kamerabevakning har olika stor effekt beroende vilken typ av plats det 

är som övervakas. Flera typer av platser har undersökts i de olika studierna som har 

använts som underlag i metastudien. I vissa fall, på grund av för få studier, gällande 

specifika platser har inte ett resultat kunnat säkerställas. En intressant sådan plats är 

kollektivtrafik där en minskning av brott har identifierats men på grund av för få studier 

har den inte kunnat säkerställas. Tre typer av platser har säkerställda resultat. 

Typ av plats  Positiv effekt Förändring procent Effektkommentar 

Bilparkeringar Ja -37% Säkerställd effekt 

Bostadsområden Ja -12% Säkerställd effekt 

Centrumkärnor Nej - Nära noll, säkerställd 

 
Gällande centrumkärnor, vilken är den vanligast utvärderade platsen, så visar 
sammanställningen att kamerabevakning inte på ett påtagligt sätt minskat brottsligheten 
vid dessa platser. Att ett stort antal centrumkärnor är utvärderade förklaras av det enkla 
faktum att det är platser som i högre grad än andra har kamerabevakats, vilket i sig kan 
tolkas som att tilltron till kamerabevakning har varit särskilt stor för den typen av platser. 
Till skillnad från bilparkeringar och bostadsområden, så präglas centrumkärnor i högre 
grad av våldsbrott och ordningsstörningar d.v.s. mer spontant uppkomna brott.  
Lokal erfarenhet av Polismyndighetens möjlighet att övervaka brottsutsatta platser 
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Polismyndigheten har idag rätt att sätta upp kameror på de platser man bedömer som 
otrygga eller brottsutsatta. Detta är en åtgärd man vidtagit i Kristianstads kommun. Där 
har Polismyndigheten tillsammans med kommunen i mars 2019 monterat upp ett antal 
kameror, dels i centrum men också i ett område som klassats som särskilt utsatt.  
Vid uppföljning av trygghetsmätningen för centrala Kristianstad noterar kommunen dock 
att känslan av otrygghet har växt och de tillfrågade kommuninvånarna uppskattar att 
problemen och störningarna har ökat, särskilt i centrum (publicerat på Kristianstads 
kommuns hemsida 12 november 2019). 
 

Fenomenet att kommuninvånarna observerar problem och känner oro, även om de inte 
själva har blivit utsatta för brott, har alltså inte enligt den lokala trygghetsmätningen 
påverkats i positiv riktning trots närvaron av kameror.  
 

Då projektet med kameraövervakning är så pass nytt finns anledning att följa 
utvecklingen framåt i tid. 
 
Säkerhetschefens samlade bedömning utifrån den forskning som finns i ämnet är att 
kameraövervakning på allmän plats i Karlshamn inte på ett avgörande sätt kommer att 
påverka den upplevda tryggheten i centrala Karlshamn.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12 
Motion om kameraövervakning dygnet runt på utsatta platser i Karlshamn – Björn 
Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och Ulf Lind 
(SD)   
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) med bifall av Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till tredje att-satsen.  
 
Björn Nurhardi (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Leif Håkansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.   
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på varje att-sats för sig och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag vad gäller samtliga att-satser.  
 
Reservationer 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionär Björn Tenland Nurhadi (SD) 
Motionär Görgen Lennarthsson (SD) 
Motionär Håkan Abramsson (SD) 
Motionär Ulf Lind (SD)   
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§ 189 Motion om tiggeriförbud 2019/3687 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  

 
att avslå motionen med anledning av att den i motionen avsedda aktiviteten inte 
berör kommunal mark. 
 
Sammanfattning 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18, § 228/2019 lämnat in en motion 
om att införa tiggeriförbud på vissa platser i kommunen. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv 
insamling av pengar inte är tillåtet på definierade platser 
 
att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen där passiv 
insamling av pengar inte skall vara tillåtet 

 
Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Kommunjurist Alice 
Risenfors har därför fått i uppdrag att yttra sig över motionen.  
 
Av yttrandet framgår följande, 
 
Lokala ordningsföreskrifter meddelas med stöd av förordning (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). Ordningslagen innehåller bara ett fåtal regler om allmän 
ordning. Behovet av ytterligare bestämmelser därutöver är avsett att tillgodoses genom 
lokala ordningsföreskrifter. Sådana föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men ett 
grundläggande krav är att de måste behövas för att upprätthålla den allmänna 
ordningen och säkerheten på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång 
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, 3 kap. 
12 § ordningslagen.  
 
I förarbetena till lagen betonas att det anses viktigt att kommunerna bara meddelar 
sådana lokala föreskrifter som verkligen behövs. Alltför långtgående och ingripande 
föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande riskerar att leda till att 
respekten för lokala föreskrifter minskar. Det är därför viktigt att noga pröva vilka 
bestämmelser som verkligen behövs och bestämmelsernas geografiska 
tillämpningsområde inom kommunen. Förbud bör därför begränsas till att gälla endast 
för sådana områden där ett verkligt behov föreligger, prop. 1992/93:210 s. 142.  
 
Det är möjligt för kommuner att genom lokala ordningsföreskrifter reglera 
penninginsamling på offentlig plats, prop. 1992/93:210 s. 142; 2016/17:JuU18 s. 85; 
HFD 2018 ref. 75. Föreskriften måste dock alltjämt syfta till att upprätthålla den allmänna 
ordningen och får inte vara för alltför långtgående, dvs. innebära en alltför stor 
inskränkning i allmänhetens friheter, för att kunna accepteras. Beträffande det senare 
har i praxis kommit att utvecklas tre huvudsakliga bedömningskriterier; föreskriften får 
inte vara alltför långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig 
giltighet och sakligt innehåll.  
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Tillämpningsområdet ska begränsas till de områden där störningen faktiskt utgör eller 
kan antas utgöra ett problem; Förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på 
samtliga offentliga platser i en kommun har t.ex. ansetts för långtgående, RÅ 1997 ref. 
41. Föreskrifterna ska också, om det är relevant, begränsas till sådana tidpunkter då en 
reglering är påkallad. Det kan t ex röra sådana föreskrifter som är nödvändiga vid viss 
tidpunkt på dygnet eller viss årstid men i övrigt inte. Geografiskt tillämpningsområde och 
sakligt innehåll anses ha en särskilt nära koppling, på så sätt att ju mer avgränsat 
område en föreskrift gäller desto större ingrepp i allmänhetens friheter tolereras. 
 
Det anses inte föreligga något generellt krav på att kommunerna ska visa att det faktiskt 
förekommit ordningsstörningar av det slag som ska regleras genom ordningsföreskrift. 
Det är möjligt att utforma föreskrifter i förebyggande syfte, HFD 2018 ref. 75. Syftet 
måste dock alltjämt vara upprätthållande av ordning. 
 
Slutligen måste föreskrifterna utformas så att det är möjligt att tillämpa dem, RÅ 1992 
ref. 75, jfr även RÅ 1980 Bb 26 och SOU 1985:24 s. 185 ff.. Allmänheten måste också 
kunna förstå deras innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när 
föreskrifterna följs respektive överträds, HFD 2018 ref. 75. 
 
Det är alltså möjligt att genom lokala ordningsföreskrifter införa förbud eller dylikt för 
passiv penninginsamling på definierade platser. Föreskrifterna måste syfta till att 
upprätthålla den allmänna ordningen och får inte vara för alltför långtgående avseende 
geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll.  
 
Det är viktigt att fullmäktige bara meddelar sådana föreskrifter som verkligen behövs. 
Behovet av en sådan föreskrift ska således prövas utifrån de faktiska nuvarande eller 
befarade riskerna för ordningsstörningar i Karlshamn i samband med passiv 
penninginsamling. Något krav på att fullmäktige ska visa att ordningsstörningar 
förekommit föreligger inte för att få införa föreslagen typ av föreskrift, men eftersom 
syftet med föreskriften ska vara att upprätthålla den allmänna ordningen bör fullmäktige 
kunna motivera behövligheten av föreskriften utifrån de faktiska omständigheterna.  
 
Enligt motionen är de huvudsakliga syftena med förbudet att sätta press på EU-
medborgares hemländer att agera mot den utbredda fattigdomen som drabbar vissa 
folkgrupper och att motverka människohandel. Vidare hänvisas till bl.a. Svensk handels 
uttalanden kring ordningsstörningar kopplade till passiv penninginsamling i allmänhet. 
Konstaterade eller befarade ordningsstörningar i Karlshamn i allmänhet eller på vissa 
definierade platser i Karlshamn kopplade till passiv penninginsamling har dock inte 
påvisats. Behovet av ett förbud förefaller därför inte klarlagt. 
 
Beträffande valet av typ av regel (tillstånd, förbud etc.) gäller att ju mer ingripande regeln 
är till sin karaktär, desto mindre geografiskt tillämpningsområde tolereras. I motionen 
föreslås ett förbud. Ett förbud är mycket ingripande till sin karaktär och ställer således 
höga krav på att den geografiska avgränsningen av en sådan föreskrift sker till platser 
där behovet av ordningsupprätthållande är stort.   
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07 
Motion om införande av tiggeriförbud – Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson 
(SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
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Yrkanden 
 

Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.   
 
Reservationer  

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutet skickas till 

 
Motionär Björn Tenland Nurhadi (SD) 
Motionär Håkan Abramsson (SD) 
Motionär Görgen Lennarthsson (SD) 
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§ 190 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2018/4419 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-19 § 160 att återremittera 
föreliggande förslag till reviderad delegationsordning. De ändringar som föreslogs var i 
huvudsak vissa förtydliganden och justeringar av lagrumshänvisningar. Därutöver 
föreslogs följande ändringar.  
 
Kravhandläggare får delegation att besluta att ansöka om stämning i förenklade 
tvistemål, dvs där det tvistiga beloppet är under ett halvt prisbasbelopp (B22)  
 
För upphandlingsärenden görs ändringar i delegation beträffande direktupphandlingar 
och fastighetschefs delegation, för att överensstämma med gällande riktlinjer för attest 
med tillämpningsanvisningar (C).  
 
Beträffande personalfrågor görs korrigeringar i AU:s delegation på grund av 
organisatoriska förändringar, så att fritidschef och kulturchef stryks och näringslivschef 
tillkommer (E14).  
 
Trygghetssamordnare får delegation att besluta i flertalet alkoholärenden i syfte att 
kunna ersätta alkoholhandläggare vid behov (F).  
 
I miljöärenden flyttas delegationen i några ärendetyper till tjänstemannanivå från AU (G).  
 
Gällande dataskyddsärenden justeras delegationen av beslut att ingå personuppgifts-
biträdesavtal så att den omfattar även datadelningsavtal (K9). 
 
Förslaget återremitterades för omarbetning. Efter omarbetningen föreligger nytt förslag 
till reviderad delegationsordning enligt beslutsunderlag. De justeringar som föreslagits i 
föregående förslag kvarstår, med undantagen att: 
 
Gällande dataskyddsärenden justeras delegationen av beslut att ingå personuppgifts-
biträdesavtal så att den omfattar även datadelningsavtal och annat inbördes 
arrangemang (K9). 
 
För övrigt består justeringarna av tillägg i förkortningslistan och: 
 
Tillägg i ekonomi (B) där ekonomichef får delegation att beslut om tekniska 
budgetjusteringar av löneökningar fr.o.m. 2021. 
  
Tillägg i anmärkningskolumnen i upphandlingsdelen (C) i form av beloppsgränserna för 
2020.  
 
I upphandlingsdelen stryks även på samtliga ställen ”beslut att ingå avtal” eftersom det 
bedöms ske som verkställighet av tilldelningsbeslut och alltså inte behöver delegeras. 
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I upphandlingsdelens C5, beslut om upphandling med ett sammanlagt värde över 7 mkr, 
flyttas delegationen i samtliga delar till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
I K10 justeras delegationen från att omfatta enbart beslut att anmäla en 
personuppgiftsincident till att omfatta även beslut att inte göra det.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Kommunstyrelsens delegationsordning ändringar rödmarkerade 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kanslichef Christina Svensson 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Kravhandläggare Rebecka Nilsson 
Kommunjuristerna 
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§ 191 Rapport från dataskyddsombudet efter tillsyn av dataskyddsefterlevnad 

2020/2101 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet, samt 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att i dataskyddsarbetet prioritera de av 
dataskyddsombudet föreslagna åtgärderna. 
 
Sammanfattning 
 
Dataskyddsteamet vid kommunalförbundet Sydarkivera är dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen. En del i dataskyddsombudets roll är att övervaka efterlevnaden av 
GDPR. Som ett led i det arbetet genomför Sydarkivera tillsyn hos kommunstyrelsen, 
dels i form av traditionella tillsynsbesök, dels genom enkättillsyn (självskattning). Under 
hösten 2019 genomfördes en enkättillsyn och resultatet av denna har nu återkopplats i 
form av föreliggande rapport med kommentarer från dataskyddsteamet.  
 
Bedömningarna i rapporten är över lag positiva till de åtgärder som vidtagits av 
kommunstyrelsen. Inom områdena personuppgiftsansvar, dataskyddsombud, 
personuppgiftsbehandling, de registrerades rättigheter, personuppgiftsbiträden och 
personuppgiftsincidenter visar rapporten att kommunstyrelsen vidtagit de flesta åtgärder 
dataskyddsombudet kontrollerar.  
 
Inom området personuppgiftsansvar saknas en rutin för att informera 
personuppgiftsansvarig om dess ansvar. Personuppgiftsansvarig behöver få information 
om sitt ansvar och dataskyddsombudets rekommendation är att det läggs som ett 
ärende till sammanträde minst en gång per mandatperiod. Är det flera förtroendevalda 
som byts under mandatperioden bör information lämnas till nya förtroendevalda.  
 
Inom samma område är svaret på frågan om personuppgiftsansvarig regelbundet får 
fattade delegationsbeslut anmälda till sig i enlighet med kommunallagens regler ”vet ej”. 
Dataskyddsombudets kommentar är att det finns regler i kommunallagen om hur 
delegationsbeslut ska anmälas till styrelse och nämnder. Att sådana regler finns känner 
förvaltningen givetvis till och det framgår av gällande delegationsordning för 
kommunstyrelsen att delegationsbeslut ska anmälas.  
 
Inom området personuppgiftsbehandling konstateras att det saknas rutiner för att 
uppdatera registerförteckningarna. Eftersom det är viktigt att registerförteckningen hålls 
levande och fylls på med ny information är det viktigt att det finns en rutin för uppföljning, 
uppdatering och kontroll av registerförteckningen.  
 
Gällande de registrerades rättigheter konstateras att det saknas rutiner för utlämnande 
av registerutdrag enligt art. 15 GDPR. Rutiner för begäran om registerutdrag bedömer 
dataskyddsombudet är nödvändigt att ha för att kunna hantera en begäran. De 
rekommenderar därför att ta fram rutiner för begäran om registerutdrag så att det finns 
en beredskap när begäran kommer. Kommunikationsenheten har nyligen tillsammans 
med kommunjurist arbetat fram en e-tjänst för begäran om registerutdrag och tillhörande 
rutin kommer inom kort att arbetas fram.  
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Beträffande risk- och konsekvensbedömningar konstateras att det är okänt huruvida 
sådana görs innan en ny behandling av personuppgifter påbörjas. Rutin för att 
genomföra risk- och konsekvensbedömning finns dock. Dataskyddsombudets 
kommentar är att om man inte gör en risk- och konsekvensbedömning innan man 
påbörjar en ny behandling har den personuppgiftsansvarige svårt att bedöma vilka 
behandlingar som är en risk för den registrerade och vilka konsekvenser det kan bli. Om 
ett förhandssamråd önskas medges det inte av tillsynsmyndigheten förrän man har gjort 
en risk- och konsekvensbedömning. Datainspektionens första utdömda sanktionsavgift i 
Sverige riktades mot Skellefteå kommun och den grundar sig bland annat på underlåten 
risk- och konsekvensbedömning. Beslutet finns att läsa på Datainspektionens hemsida 
och är daterat 2019-08-20, dnr DI-2019-2221. Beslutet är överklagat och har ej ännu 
avgjorts. Dataskyddsombudets rekommendation är att systematiskt göra risk- och 
konsekvensbedömningar innan en ny behandling av personuppgifter påbörjas.  
 
Gällande personuppgiftsincidenter konstateras att personuppgiftsansvarig inte årligen 
får information om anmälda personuppgiftsincidenter. Dataskyddsombudet uttalar att det 
är viktigt att den personuppgiftsansvarige får information om de incidenter som inträffat 
inom dess ansvarsområde för att bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas. 
Rekommendationen är därför att planera in årlig information till personuppgiftsansvarig 
om inträffade personuppgiftsincidenter i sammanträdeskalendern. Det kan dock 
konstateras att även om kommunstyrelsen inte årligen får information om anmälda 
personuppgiftsincidenter, så ska delegationsbeslut att anmäla eller inte anmäla 
incidenter alltid anmälas till styrelsen. På så vis får styrelsen ändå informationen.  
 
Inom området informationssäkerhet konstaterar dataskyddsombudet att för att få effekt 
av arbete med informationssäkerhet krävs ett systematiskt arbetssätt. Ombudet 
rekommenderar att förvaltningen påbörjar ett arbete med att jobba systematiskt med 
informationssäkerhet. 
 
Dataskyddsombudets bedömning är att det viktigaste som kommunstyrelsen i 
Karlshamns kommun behöver arbeta vidare med är: 
 
1. Påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och konsekvensbedömningar enligt 
art 35 GDPR när en ny typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. Dataskyddsteamet kommer att ta upp rutin för detta 
viktiga arbete på kommande arbetsträffar för dataskydd. Utse person eller grupp som 
ska utföra risk- och konsekvensbedömningar. Här är det bra om man kan samverka 
mellan kommunala nämnder och hjälpas åt. Vi vill här också påminna om att 
dataskyddsombudet ska rådfrågas i samband med risk- och konsekvensbedömningar. 
 
2. Kontrollera hur arbetet med att informationssäkerhet är tänkt att fungera hos er och vi 
föreslår att det påbörjas ett mer systematiskt arbete på detta område. 
 
3. Planera in årlig information om inträffade personuppgiftsincidenter och information om 
registerförteckningar i sammanträdeskalendern med nämnden/styrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

 
Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2019 - Kommunstyrelsen, Karlshamns 
kommun, 2020-06-25 
 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-09-15 

Sida 54(60) 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Dataskyddsombudet, Sydarkivera  
Kommunjuristerna 
Förvaltningschefen 
Samtliga verksamhetschefer 
Kommunkansliet 
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§ 192 Nytt ramavtal med Stim för fortsatt musikanvändning 2018/4013 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att teckna kommunavtal med Stim, samt 
 
att kostnaderna för musikanvändningen i kommunen ska belasta respektive 

verksamhet. 
 
Sammanfattning 

 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Föreningen Svenska Tonsättares 
Internationella Musikbyrå, (Stim) har förhandlat fram ett normalavtal för 
musikanvändning i kommunal verksamhet 2016-2021. SKR rekommenderar nu berörda 
kommuner att teckna avtal med Stim om ersättning enligt bilagt normalavtal, och i övrigt 
tillse att de har en heltäckande licens. Kommuner tecknar således kommunavtal med 
Stim utifrån normalavtalet för att få rätt att använda musikaliska verk som Stim 
licensierar inom kommunal skola, omsorg och musik på jobbet. 
 
Flertalet kommuner har under förhandlingarna varit avtalslösa, i enlighet med 
rekommendation från SKR. Så även Karlshamns kommun. Trots att Karlshamns 
kommun varit avtalslös har utbetalningar till Stim gjorts för viss musikverksamhet. Stim 
har informerat att de inbetalningar som har gjorts under åren kommer att tillgodoräknas 
och minska storleken på den retroaktiva inbetalningen. 
 
Beslutsunderlag 

 
Avtalsutkast - Normalavtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 
SKR:s Cirkulär 19:62 - Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 
Mailkorrespondens med Stim 2020-07-02  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjuristerna 
Kommunstyrelsens ordförande 
Ekonomikontoret 
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§ 193 Ändring i omsorgsnämndens reglemente 2018/3872 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
 
att revidera omsorgsnämndens reglemente i enlighet med bilagt förslag. 

 
Sammanfattning 

 
Vid en översyn av nämndernas reglementen har det uppmärksammats att det av 
gällande reglementen följer att omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen, förutom elevhälsan samt 
kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Nuvarande reglemente stadgar således även vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som 
inte ankommer på omsorgsnämnden. Inom nämnden för arbete och välfärds 

ansvarsområde utförs hälso- och sjukvårdsuppgifter inom verksamhet enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) samt inom socialpsykiatrin, det 
omnämns dock inte i omsorgsnämndens reglemente.  
 
Sammanfattningsvis förekommer hälso- och sjukvårdsuppgifter inom flera nämnders 
ansvarsområden, och det är av vikt att det framgår tydligt i vilken omfattning respektive 
nämnd ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso- och 
sjukvårdslagen.  
 
Då det är lämpligt att varje nämnd ansvarar för kommunal hälso-  och sjukvård inom sitt 
respektive ansvarsområde föreslås att nuvarande text i § 6 i omsorgsnämnden 
reglemente om ansvar för kommunal hälso- och sjukvård ändras till:  
 
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 
kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-11 
Förslag till revidering av reglemente för omsorgsnämnden 
 
Beslutet skickas till 

 
Omsorgsnämnden 
Kommunjuristerna 
Författningssamlingen 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-09-15 

Sida 57(60) 

 
 
§ 194 Ändring i reglementet för nämnden för arbete och välfärd 2018/3873 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
 
att revidera reglementet för nämnden för arbete och välfärd i enlighet med bilagt förslag.  

 
Sammanfattning 

 
Vid en översyn av nämndernas reglementen har det uppmärksammats att det av 
gällande reglementen följer att omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 
 
Inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde utförs hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, (LSS) samt inom socialpsykiatrin. I dagsläget finns dock inget 
omnämnt i nämnden för arbete och välfärds reglemente om hälso- och 
sjukvårdsuppgifter.  
 
Då det är lämpligt att nämnderna ansvarar för kommunal hälso-  och sjukvård inom sina 
respektive ansvarsområden föreslås att följande text förs in i nämnden för arbete och 
välfärds reglemente: 
 
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 
kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-11 
Förslag till revidering av reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 
Beslutet skickas till 

 
Nämnden för arbete och välfärd 
Kommunjuristerna 
Författningssamlingen 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-09-15 

Sida 58(60) 

 
 
§ 195 Redovisning av delegationsbeslut september 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 27 maj – 7 september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-09-15 

Sida 59(60) 

 
 
§ 196 Handlingar för kännedom september 2020 2020/369 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 27 maj – 7 september 2020 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Rapport handlingar för kännedom september 2020 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
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§ 197 Nämndinitiativ från moderaterna gällande fördjupad tillsyn av projektet 

Emigranten 1, Östra Piren 2020/2729 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att uppdra åt kommundirektören att till nästa sammanträde med kommunstyrelsen ta 

fram förslag till genomförandeplan samt en kostnadsberäkning gällande fördjupad tillsyn 
av projektet Emigranten 1, Östra Piren.  
 

Elin Petersson (M), Tommy Larsson (V) och Britt Jämstorp (KD) anmäler jäv och deltar 
inte i beslutet.   
 
Sammanfattning 

 
Moderaterna har genom Magnus Gärdebring inkommit med nämndinitiativ gällande 
fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1, Östra Piren. I nämndinitiativet föreslås att det 
måste undersökas om det inom projektet finns missförhållanden av sådan art att 
skadeståndsanspråk kan väckas eller om återbetalningar kan bli aktuellt. 
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen beslutar:  
 
att genomföra en fördjupad tillsyn av hela KFAB:s projekt Emigranten 1, Östra Piren,  

   
att den fördjupade tillsynen lämnar förslag på eventuella åtgärder som är kopplade till 

den fördjupade tillsynens resultat, 
 
att resultat redovisas till kommunstyrelsen senast i juni 2021.  

 
Beslutsunderlag 

 
1 Nämndinitiativ från moderaterna gällande fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 

1, Östra Piren 
 
Yrkanden 

 
Marie Sällström (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att till nästa sammanträde 
med kommunstyrelsen ta fram förslag till genomförandeplan samt en 
kostnadsberäkning.   
 
Bodil Frigren Ericsson (L) ställer sig bakom Magnus Gärdebrings nämndinitiativ.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Marie Sällströms yrkande.  
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 

 
 


