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§ 239 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Björn Tenland Nurhadi (SD) att justera protokollet. 
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§ 240 Fastställande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa dagordningen.  
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§ 241 Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 2020/1899 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa mål och budget för 2021 med flerårsplan för 2022-2023 innefattande 

inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och resultatbudget, balans- och 
kassaflödesbudget för Karlshamns kommunala verksamhet,  
 
Fastställd resultatnivå är för år 
 

År Belopp (tkr) 

2021 21 000  

2022 21 000 

2023 22 000 

 
Fastställda nettoinvesteringar är för år  
 

År Belopp (tkr) 

2021 240 788 

2022 147 833 

2023 106 000 

 
att kommunstyrelsen ansvarar för samtliga investeringsprojekt i kommunala 

verksamheten,  
 
att skattesatsen förändras till 22,33 kr, 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod för 

den kommunala verksamheten, 
 
att fastställa målnivån för soliditeten till i genomsnitt 60 % på en femårsperiod för den 

kommunala verksamheten, 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta 

dokument, Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022-2023, samt 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 

följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningspåslag.  
 
Sammanfattning 

 
Koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har 
upprättat förslag till budget 2021 samt flerårsplan 2022-2023 för den kommunala 
verksamheten.  
 
Karlshamns vision är att växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska främja 
denna utveckling. Vid beslut och genomförande ska alla ställa sig frågan – är det 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för 
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vår vision. Utpekade områden att kraftsamla kring är bostäder, attraktionskraft och 
kompetensförsörjning.  
 
För ekonomisk hållbarhet krävs kort- och långsiktig planering som gör att kostnaderna 
balanserar mot skatteunderlaget och statliga bidrag. Kommunens kostnader har under 
en längre tid varit större än skatteunderlaget och statliga bidrag och tillfälliga intäkter har 
balanserat resultatet vid årets slut. De ekonomiska förutsättningar som den kommunala 
verksamheten har att förhålla sig till ställer krav på att samtliga verksamheter blir 
genomlysta för att sänka personalkostnaderna, att effektiviseringar implementeras samt 
att sjukfrånvaron minskas.  
 
Nämnderna har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram 
verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden, som leder till att 
kommunprogrammet verkställs och visionen om 50 000 invånare kan nås i framtiden.  
Nämnderna ska även ta fram en bruttoredovisning för personalkostnadsminskningar 
samt effektiviseringar under perioden 2021-2023.  
 
Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och 
analyseras. De uppnådda resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

 
Karlshamnskoalitionens budgetförslag 2021 
Karlshamnsoppositionens budgetförslag 2021 
Sverigedemokraernas budgetförslag 2021 
Protokollsutdrag KF PRES § 3/2020 Revisorernas budget 2021 
Budget Revision 2021 och plan 2022-2023 201116 

Förhandlingsprotokoll MBL § rörande förslag till mål och budget 2021 och flerårsplan 
2022-2023 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Marie Sällström (S), Mats Dahlbom (C) och Charlott Lorentzen 
(MP) yrkar bifall till Karlshamnskoalitionens budgetförslag.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till 
Karlshamnsoppositionens budgetförslag. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Karlshamnskoalitionens budgetförslag.  
 
Reservationer 

 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för sina 
yrkanden. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
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Tommy Larsson (V) deltar inte i beslutet.  
 
Beslutet skickas till 

 
Samtliga nämnder 
Helägda bolag 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
 
 
 


