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Plats och tid Kommunkansliet, Rådhuset, klockan 13:30-17:00 (ajournering kl. 15:15-15:25) 

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej §§ 258, 261 Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring, ordf § 258 2:e vice ordf (M) t.o.m. del av 

§ 245 
Mats Dahlbom, ej § 258, ordf § 261 1:e vice ordf (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) t.o.m. § 253 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
 
Leif Håkansson (S) 
Sofie Ekenberg (C) 
Jan Bremberg (S) 
Claes Jansson (MP) 
Jan-Åke Berg (S) 
Claes Jansson (MP) 
 
Jan-Åke Berg (S) 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 
Ulf Ohlsson (M) 
Emanuel Norén (L) 
Lars-Olof Larsson (KD) 
Ulf Ohlsson (M) 
Johnny Persson (S) 

 Ersätter 
Christel Friskopp (S) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Andreas Saleskog (S) 
Per-Ola Mattsson (S) § 258 
Mats Dahlbom (C) § 258 
Magnus Gärdebring (M) fr.o.m. § 
250 (ej § 258) 
Elin Petersson (M) fr.o.m. § 254 (ej 
§ 258) 
Per-Ola Mattsson (S) § 261 
Annika Westerlund (S) § 261 
Leif Håkansson (S) § 261 
Tommy Larsson (V) § 261 
Jan-Åke Berg (S) fr.o.m. § 266 
Britt Jämstorp §§ 254-266, 268-269 
 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) (ej § 265), Ulf Ohlsson (M), V, Claes Jansson 
(MP), Jan-Åke Berg (S), Emanuel Norén (L), Johnny Persson (S), Lars-Olof 
Larsson (KD) (ej § 265) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnad 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Åsa Nygren, ekonomichef  
Anna Persson, utredare 
Jeanette Conradsson, planarkitekt §§ 242-244 
Maria Hjelm Nilsson, VD Karlshamnsfastigheter § 245 
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Malin Lind Mattsson, försvarsdirektör Länsstyrelsen Blekinge § 267 
Mats Hadartz, säkerhetschef § 267 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef § 267 
 
 

Paragrafer §§ 242-269  

Utses att justera Marco Gustavsson (C)  

Justeringsdatum  2020-11-26 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 

 Per-Ola Mattsson (ej §§ 258, 261) Magnus Gärdebring (§ 258) 
 
Digital signatur 

Mats Dahlbom (§ 261)  
   
Justerande Digital signatur  
 

                              Marco Gustavsson 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 

 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2020-11-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-11-30 

Tillkännages t.o.m.: 2020-12-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 242 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Marco Gustavsson (C) att justera protokollet.  
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§ 243 Godkännande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa dagordningen med följande ändring: 
 

- Ärende 17 hanteras som första punkt på sammanträdet.  
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-11-24 

Sida 6(42) 

 
 
§ 244 Information om planprogram Janneberg-Duveryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Planarkitekt Jeanette Conradsson informerar om planprogram rörande Janneberg-
Duveryd.   
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§ 245 Information om Karlshamnsfastigheter AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet, samt 
 
att Karlshamnsfastigheter återrapporterar till kommunstyrelsen hur omförhandlingarna 

av hyresavtalen fortlöper. 
 
Sammanfattning 

  
Maria Hjelm Nilsson, tillförordnad VD för Karlshamnsfastigheter, föredrar en lägesbild för 
bolaget. I november 2019 tillträdde ny styrelse för KAFAB efter att ägaren beslutat om 
en sådan förändring. Uppdraget till den nya styrelsen var att bolaget måste intensifiera 
arbetet med att få bort de röda siffrorna.  
 
Bakgrund 
 
Bolaget har lokaler i Karlshamn och Svängsta. I Karlshamn finns Östra Piren, 
Hamnkontoret och Tullhuset som innehåller kontorslokaler.  
 
På Halda utvecklingscenter i Svängsta finns till största delen industrilokaler som är lätta 
att hyra ut. De kontorslokaler som finns är svårare att hyra ut. Den del som innehåller 
utbildnings- och kontorslokaler är nu delvis tom. Vad gäller Halda pågår det diskussioner 
med kommunens fastighetsenhet i den utredning som görs kring kommunala lokaler. 
Bolaget arbetar med frågan om det går att göra om delar av Halda till bostäder. 
 
Projekt Emigranten – byggnation påbörjad, beräknas vara klart 2022. En mängd mindre 
upphandlingar återstår men görs under projekterats gång. Dialog förs med Karlshamn 
Energi för placering av teknikbyggnad för värme och kyla till byggnaden. 
 
Lägesrapport 
 
Investeringsplan redovisas, befintliga byggnader börjar bli äldre och behöver 
underhållas. Nu finns en underhållsplan framtagen. Revideras löpande. 
 
Prognosen är att bolaget ska nå svarta siffror om tre år. Bolaget arbetar med en 
strukturförändring, detta är en förutsättning för att uppnå kontroll överbolaget. Rätt 
person på rätt plats med rätt kompetens.  
 
Styrelsen har beslutat om en systematisk ekonomisk uppföljning med fördjupad analys 
av såväl projektet Emigranten som övrigt fastighetsbestånd. Implementering av nytt 
fastighetssystem pågår samt av nytt arkivhanteringssystem pågår. 
 
Fortsatt stabil uthyrningsgrad av fastigheterna krävs. Det är hög fyllnadsgrad i alla 
fastigheter utom Halda just nu. Marknadsföringsinsats krävs för att behålla den 
situationen. Bolaget har även att avväga mellan lönsamhet och samhällsintresset, när 
dessa står mot varandra, ex Halda.  
 
Bolaget påverkas till viss del av Coronapandemin, genom att vissa hyresgäster begär 
anstånd med hyran och att hyresgäster vill minska antalet kvadratmeter.  
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Tf. VD:n konstaterar att Coronapandemin och situationen för Haldafastigheten är en 
riskfaktor för bolaget. 
 
Bolaget förhandlar med NetPort för att hitta ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal. 
Bolaget har tidigare köpt tjänster av NetPort, ex marknadsföring, vaktmästare, reception. 
Dessa tjänster kommer bolaget att sköta i egen regi. 
 
Samtliga hyresavtal kommer att ses över och vissa kommer att omförhandlas.   
 
Beslutsunderlag 

 
Presentation daterad 2020-11-24 
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§ 246 Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 

- Återrapportering om fördjupad granskning av Karlshamnsfastigheter AB. Vi har 
ännu inte hittat en firma som ska göra kontrollen. 

- Arbete med att sammanföra samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen till en gemensam förvaltning pågår. Namn på 
förvaltningen är inte klart. Anledningen till förändringen är att verksamheterna 
under kommunstyrelsens verksamhetsområde ska finnas i en förvaltning direkt 
under styrelsen i enlighet med kommunallagen. En bieffekt är att vi förväntar oss 
minskade personalkostnader. Formellt bildas förvaltningen den 1 januari 2021. 
Förändringen ska MBL-förhandlas.  

- Budgetprocessen pågår och det råder tuffa tidskrav för förvaltningarna. 
Kommunens budget antogs av kommunfullmäktige 2020-11-23. Enligt plan ska 
verksamhetsplanerna hanteras i nämnderna under december.  

- Avstämning av bolagens delårsrapporter är klar. Kreativum har stora problem på 
grund av pandemin. Antagligen kommer vi se en påverkan även under delar av 
nästa år också. Bolaget jobbar just nu med att strukturera om verksamheten. 
Gäller även till viss del Karlshamnsfastigheter.  

- Förbunden rullar på. VMAB kommer aktualisera frågan om långsiktig finansiering 
av täckning av deponierna. De medel som tillfördes 2018 riskerar inte räcka.  

- Information kring pandemin skickas till alla förtroendevalda m.fl. Vi ser ingen 
smittspridning inom våra verksamheter. Enskilda anställda är dock smittade. 
Men ju fler smittade, desto större risk för smittspridning även inom 
organisationen.  
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§ 247 Begäran om tilläggsanslag för nämnden för arbete och välfärd 2019/2796 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inte bevilja nämnden för arbete och välfärd begärt tilläggsanslag, samt 

 
att konstatera att nämnden för arbete och välfärd inte klarar att hålla sin budgetram år 

2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att påtala för nämnden för arbete och välfärd att styrelsen förutsätter att nämnden 

fortsätter arbetet med att förbättra prognosen och gör en än större insats för att minska 
sina kostnader och uppnå en budget i balans. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2020-08-20 att begära ett tilläggsanslag om 
51,3 mnkr hos kommunfullmäktige. Anledningen var ett prognosticerat underskott med 
samma belopp för år 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-08 § 259/2020 att återremittera 
ärendet till nämnden för redovisning av hur man arbetat med tidigare av 
kommunfullmäktige godkänd handlingsplan samt komplettering med en ny reviderad 
handlingsplan. 
 
Nämnden för arbete och välfärd kommer också att redovisa kostnadsminskningar, 
volymökningar och underbudgeterade verksamheter. Eftersom delårsbokslutet visar en 
prognos med -51,9 mnkr, ändras nämndens begäran med ytterligare 600 tkr. 
 
Kommunstyrelsen har bett ekonomichefen förhöra sig kring hur revisorerna ställer sig till 
att kommunfullmäktige under verksamhetsår bevilja nämnderna tilläggsanslag och 
återrapporterar till styrelsen att uppfattningen är att sådana beslut försämrar möjligheten 
till ekonomistyrning och översikt över nämndernas resultat från år till år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-10-05 
Protokollsutdrag AV § 91/2020 Svar på återremittering av begäran om tilläggsanslag till 
nämnden för arbete och välfärd 2020 
Uppföljning av handlingsplan 2019 
Handlingsplan AV reviderad 2020-10-28 
Protokollsutdrag AV § 90/2020 Revidering av handlingsplan för nämnden för arbete och 
välfärd 2020 
Volymökningar underbudgeterade verksamheter och kostnadsminskningar 
Protokollsutdrag KSAU § 259/2020 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för arbete och 
välfärd 
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Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte 
bevilja nämnden för arbete och välfärd tilläggsanslag om 51,9 mnkr och att konstatera 
att nämnden inte kommer att klara att håll sin budgetram. 
 
Beslutsgång 

 
Ordföranden ställer sitt yrkande under proposition och finner kommunstyrelsen besluta 
enligt yrkandet. 
 
Beslutet skickas till 

 
Nämnden för arbete och välfärd 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Controller Joakim Hörnell 
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§ 248 Kommunstyrelsens ekonomirapport januari-oktober 2020 2019/2792 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa kommunstyrelsens ekonomirapport januari-oktober 2020. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat resultatrapporter per 
2020-11-30 som sammanställts till resultatrapport för kommunstyrelsen. 
I resultatrapporten redovisas resultat för verksamheten samt ekonomisk uppföljning av 
drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt ekonomisk analys. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är betydande vilket påverkar utfallet vid 
årets slut. För perioden redovisas en kostnad om -13 mnkr. Hur mycket det i slutänden 
blir är mycket svårt att prognostisera då variabler lokalt, regionalt och i riket ständigt 
förändras.   
  
Krisledningsnämnden har bedömt det som viktigt att stötta lokala företag och 
organisationer genom att inte debitera olika typer av avgifter och hyror, vilket belastar 
kommunstyrelsens resultat. Det har även funnits ett behov av att säkerställa möjligheter 
till möten på distans för politik och förvaltning vilket även detta belastar resultatet. Dessa 
kostnader är inte möjliga att återsöka från staten. Utöver detta har Kommunstyrelsen 
hanterat kostnader för inköp av personal för stöttning inom information, logistik och 
omsorg men delar av dessa återsöks från staten.  
 
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat underskott på 11,2 mnkr på helår. För 
KS investeringar beräknas ett plus på 45 mnkr på helår. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens ekonomirapport januari-oktober 2020 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef SHBF Ulrika Nordén Johansson 
Chefer KLF 
Verksamhetschefer SHBF 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Lisa Sunesson 
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§ 249 Ekonomirapport januari-oktober 2020 2019/2790 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa ekonomirapport januari-oktober 2020, samt  
 
att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att biträda nämnder som har negativ 

avvikelse mot budget vid deras sammanträden och i deras arbete med 
budgetanpassning. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunkoncernen prognostiserar ett resultat på 13 mnkr. Bolagen prognostiserar ett 
överskott på 30 mnkr för 2020 och den kommunala verksamheten ett underskott på -17 
mnkr för 2020. Det prognostiserade resultatet för kommunens nämnder och 
finansförvaltning är 15 mnkr sämre än vid delårsrapporten, eftersom Arbete och välfärd 
samt finansförvaltningen rapporterar förändringar. De anpassningskrav som är 
beslutade är svåra att nå för 2020. 
 

Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse på helår är -84 mnkr som balanseras 
med finansförvaltningens budgetavvikelse på +47 mnkr, vilket innebär att kommunens 
resultat i förhållande till budget uppgår till -37 mnkr. Överskottsmålet om 1 % kan inte 
uppnås och självfinansieringsgraden blir lägre för kommande år.  
 

Pandemins inverkan på resultat för helåret 2020 visar på en positiv nettoeffekt utifrån nu 
kända faktorer. Skatteintäkter och statsbidrag har tillförts, bidrag för sjuklönekostnader 
har tillförts, bidrag för merkostnader till verksamheter inom hälso- och sjukvård har 
också tillförts. Kommunen har erhållit tillkommande statsbidrag med totalt +58,9 mnkr 
(helår) varav +42,4 mnkr är relaterat till Covid-19. Prognostiserade kostnadsökningar 
och intäktsbortfall uppgår endast till 50 % av tillförda bidrag för pandemin.  
 
Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2020 
 

 
 

Driftredovisning nämnder och 

finansförvaltning, mnkr

Årsbudget 

2020

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2020

Prognos 

avvikelse 

helår

Helårsprognos 

föregående 

uppföljning 

Nämnder

Kommunfullmäktige -3 -1 -2 1 -2

Överförmyndarnämnd -3 -2 -2 1 -2

Kommunrevision -1 -1 -1 0 -1

Kommunstyrelse -194 -157 -206 -11 -199

Utbildningsnämnd -769 -644 -778 -9 -780

Kulturnämnd -33 -28 -33 0 -33

Teknik- och fritidsnämnd -93 -78 -98 -5 -98

Byggnadsnämnd -7 -5 -7 0 -7

Omsorgsnämnd -448 -377 -451 -3 -451

Nämnd för Arbete och Välfärd -374 -349 -431 -57 -426

Summa nämnder -1 926 -1 642 -2 010 -84 -2 000

Summa finansförvaltning 1 946 1 672 1 993 47 1 997

Totalt 20 29 -17 -37 -2
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I augusti lämnades en prognos för driftsredovisningen där helårsresultatet uppgick till -2 
mnkr vilken kan jämföras med -17 mnkr som lämnas efter oktober. Skillnaden mellan 
tidigare lämnad prognos och nu estimerad prognos för driftsredovisningen beror på 
följande förändringar:   
 

 Ökande kostnader LSS verksamheten för tillkommande gruppbostadslägenheter 

 Ökade kostnader inom personlig assistans (tillfälliga utökningar och kostnader 
för sjukfrånvaro). 

 Ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen på grund av att placeringar 
ökat, vilket avser barn och ungdomsplaceringar, vuxna missbrukare och våld i 
nära relationer.  

 Ökade kostnader för personal inom arbetsmarknadsenheten samt återbetalning 
av medel till Länsstyrelsen, då tidigare beviljade projekt inte har kunnat 
genomföras.  

 Lägre kostnader för ersättningen till fristående verksamheter samt 
interkommunal ersättning inom utbildningsnämnden. 

 Ökade kostnader för kommunstyrelsen för rivning av 50-metersbassäng på 
Väggabadet om 2 mnkr. 

 Ökade kostnader för kommunstyrelsen för oväntad saneringskostnad av 
Möllebackens förskola om 3,7 mnkr. 

 Lägre skatteintäkter och generella statsbidrag med -10,3 mnkr i jämförelse med 
prognosen i augusti. 

 

Nämnderna prognostiserar -84 mnkr och finansförvaltningen +47 mnkr. Det är framförallt 
Utbildningsnämnden, Nämnden för Arbete och Välfärd, men även Kommunstyrelsen och 
Teknik- och fritidsnämnden som redovisar större negativa avvikelser mot budget.  
 
Utbildningsnämnden har bedömt att obalansen inför budgetåret 2020 är -9 mnkr. 
Avvikelser som finns inom nämnden gäller framförallt interkommunal ersättning och 
ersättning till fristående verksamheter. Nämnden har ett pågående arbete med 
anpassningar för nå en budget i balans. Dock finns det volymökningar och fördyrande 
poster som tar bort de positiva ekonomiska effekterna av de anpassningsinsatser som 
gjorts i organisationen. 
 
Nämnden för Arbete och Välfärd har från föregående år en medföljande obalans på        
-25,5 mnkr i verksamheten. Obalansen beror på fortsatt ökade placeringar för vuxna, 
våld i nära relationer samt placeringar barn och familj. Den prognostiserade 
helårskostnaden avviker från budget med -57 mnkr och kostnaderna för placering vuxna 
och barn- och familj ökar samt LSS verksamheten för tillfälliga utökningarna inom 
personlig assistans ökar. Nämnden vidtar och har vidtagit både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder komma i balans mellan budget och resultat.  
 

Kommunstyrelsen prognostiserar med ett underskott på -11 mnkr. Orsaken är ökade 
livsmedelspriser, bortfall av intäkter i äldreomsorgsrestaurangerna, bortfall av intäkter för 
sotningsverksamheten, intäktsbortfall för arbetsplatsservice, extraordinära 
fastighetskostnader, kostnader för skyddsmaterial, kommungemensamma system, 
rivning av 50-metersbassäng på Väggabadet och sanering av mark vid Möllebackens 
förskola.  
 

Teknik- och fritidsnämnden påverkas av intäktsbortfall till följd av ett stängt utomhusbad 
samt ändrat beslut kring föreningsbidrag. Den tekniska verksamheten bedömer att 
anpassningskraven inte är möjliga att genomföra utan att göra avkall på nödvändig drift 
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och underhåll. Att sänka denna nivå ytterligare riskerar att öka kostnaderna på längre 
sikt. Underskottet prognostiseras till -5 mnkr. 
 

Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på att det i helårsprognosen ingår 
ersättning för sjuklönekostnader april-december, nedsättning för arbetsgivaravgifter 
mars-juni, statsbidrag för pandemin och ströförsäljning av tomter. Skatteintäkter är lägre 
än budget och generella statsbidrag är högre än budget. Löneökningarna för 2020 
beräknas bli högre än budgeterat. Prognostiserad avvikelse uppgår till +47 mnkr.  
 

Nämndernas budgeterade effektiviseringar uppgår till -30 mnkr för innevarande 
verksamhetsår och satsningarna i nämnderna uppgick till 10 mnkr för år 2020. 
Kommunfullmäktige har utöver detta beslutat om 35 mnkr i tilläggsanslag till nämnder i 
reviderad budget 2020, KF § 35 200427. Nettoeffekten innebär att verksamheterna har 
tillförts +15 mnkr. 
 

 
 
Periodens utfall för investeringsredovisning nämnder är 143 mnkr och helårsprognosen 
är 257 mnkr, detta ger +46 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på helår. Det är 
framförallt tidsförskjutningar i byggprojekt som ger positiv avvikelse. Den stora 
förändringen i jämförelse med delårsrapporten är att ersättningen på 24,4 mnkr för 
Duveryd 5:1 erläggs tidigast kvartal 1 2021. 
 
Prognos helårsresultat bolag 2020 

 

 
 

Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 42 mnkr 
och helårsprognosen uppgår till 30 mnkr, detta ger 6 mnkr i prognostiserad 
budgetavvikelse på helår. Prognostiserat resultat är 2 mnkr bättre än lämnad prognos i 
augusti. Försäljning av fastighet inom KABO har försämrat prognosen.  
 

Investeringsredovisning nämnder, 

mnkr

Årsbudget 

2020

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2020

Prognos 

avvikelse 

helår

Helårsprognos 

föregående 

uppföljning 

Nämnder

Kommunstyrelse -265 -121 -220 45 -243

Utbildningsnämnd -14 -8 -13 1 -13

Kulturnämnd -2 -1 -2 0 -2

Teknik- och fritidsnämnd -15 -9 -14 0 -15

Omsorgsnämnd -4 -1 -4 0 -4

Nämnd för Arbete och Välfärd -4 -1 -4 0 -4

Summa -303 -143 -257 46 -280

Driftredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2020

Prognos 

avvikelse 

helår

Helårsprognos 

föregående 

uppföljning 

Bolag

Stadsvapnet i Karlshamn AB -7 -5 -6 1 -6

Karlshamn Energi AB 7 8 6 -1 5

Karlshamns Hamn AB 3 8 5 2 4

Karlshamnsbostäder AB 35 35 32 -3 33

Karlshamnsfastigheter AB -9 -2 -3 6 -3

Kreativum i Blekinge AB -4 -1 -4 0 -4

Summa 24 42 30 6 28
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Helårsprognosen för investeringarna uppgår till 433 mnkr, vilket är 76 mnkr lägre än 
budget. Detta beror främst på förskjutning i tidplanen för Piren etapp 5.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse ekonomirapport januari-oktober 2020 
Nämnders och bolags ekonomirapporter januari-oktober 2020 
 
Yrkanden 

 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska ge kommunstyrelsens 
arbetsutskott i uppdrag att biträda nämnder som har negativ avvikelse mot budget vid 
deras sammanträden och i deras arbete med budgetanpassning. 
 
Elin Petersson (M) yrkar bifall till Per-Ola Mattssons förslag. 
 
Beslutsgång 

 
Ordföranden börjar med att ställa tjänstemannaförslaget om att fastställa 
resultatrapporten under proposition och finner kommunstyrelsen besluta enligt förslaget. 
 
Därefter ställer ordföranden sitt yrkande om att ge arbetsutskottet i uppdrag att biträda 
nämnder med en negativ avvikelse under budgetanpassning och finner 
kommunstyrelsen besluta enligt yrkandet.  
 
Beslutet skickas till 

 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
 

 
 
 
 
 
 

Investeringsredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2020

Prognos 

avvikelse 

helår

Helårsprognos 

föregående 

uppföljning 

Bolag

Karlshamn Energi AB -158 -110 -149 10 -148

Karlshamns Hamn AB -122 -85 -122 0 -122

Karlshamnsbostäder AB -97 -90 -121 -24 -121

Karlshamnsfastigheter AB -126 -21 -40 86 -65

Kreativum i Blekinge AB -7 -1 -2 5 -2

Summa -509 -306 -433 76 -458
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§ 250 Borgensram 2021 2020/3275 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att återremittera ärendet för komplettering av underlag med risk- och konsekvensanalys 
ur ett kommunkoncernperspektiv. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess hel- och 
delägda dotterbolag uppgår till 3 415 156 000 kr  om detta förslag beviljas. I förslaget till 
borgensram för verksamhetsåret 2021 ingår en ökning med 360 500 000 kr jämfört med 
föregående år.  
 
Förändringen består främst av följande: 
 
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 80 mnkr, Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB minskar med 3 mnkr och för Karlshamn Energi Vatten AB ökar med 25 
mnkr. Totalt för Karlshamns Energi koncernen innebär det en ökning med 
borgensramen med 102 mnkr. Investeringsbudget för år 2021 uppgår till 209 mnkr. 
  
Karlshamnsbostäder ABs ökning med 0 mnkr. Investeringsbudget för 2021 uppgår till 
126,1 mnkr. 
 
Karlshamns Hamn AB ökar med 134 mkr samt Karlshamns Kombiterminal AB begär 
oförändrad borgensram. Investeringsbudget för år 2021 uppgår till 155 mnkr. 
 
Karlshamnsfastigheter AB ökar borgensramen med 125 mnkr. Under 2020 har budgeten 
reviderats från 300 mkr till 430 mkr för byggnation av etapp 5 Östra Piren och utökad 
borgen har fastställts av Kommunfullmäktige 2020-08-03. Byggnationen kommer att 
fortsätta under 2021 och behovet av borgensram för 2021 uppgår totalt till 536,9 mnkr.  
Det kvarstår outnyttjat utrymme från borgensramen 2020 med 72,8 mnkr. 
Investeringsbudget för år 2021 uppgår till 179,3 mnkr varav 175 mnkr avser etapp 5 
Östra Piren. 
 
Kreativum i Blekinge ABs behov av kommunal borgen uppgår till 8,5 mnkr vilket är 
oförändrat jämfört med beslutad borgensram 2020. Investeringsbudget för år 2021 
uppgår till 6 mnkr. 
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Beslutsunderlag 

 
Koncerncontroller Marie Nilssons tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av risk- och 
konsekvensanalys ur ett kommunkoncernperspektiv . 
 
Marie Sällström (S), Mats Dahlbom (C), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Magnus 
Sandgren (M) yrkar bifall till återremissen. 
 
Beslutsgång 

 
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet.  
 
Beslutet skickas till 

 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 251 Borgensavgift 2021 2020/3275 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att återremittera ärendet för eventuell justering av förslaget i samband med översyn av 
borgensram för 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut KF § 6, 2020-02-17 beslutades att borgensavgiftens beräkningsmodell 
skulle ändras för år 2020 och baseras på marknadsmässiga grunder enligt en modell 
som Söderberg & Partner använder för ett stort antal kommuner i Sverige. Modellen för 
beräkning av borgensavgifterna tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga 
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella 
status. Uppdatering har skett utav beräkningen utav Söderberg & Partner till nya nivåer 
för år 2021. Då det utförts en opartisk analys av marknadsmässiga borgensavgifter 
förslås att nivåerna på borgensavgifterna justeras i enlighet med denna analys för 
samtliga enheter, förutom Karlshamn Energi Vatten AB, samt att borgensavgiften 
debiteras i slutet av varje tertial utifrån faktisk belåning med kommunal borgen som 
säkerhet. Avläsning föreslås ske vid utgången av varje tertial (30/4, 31/8 samt 31/12) 
och debiteras vid samma tidpunkt. En uppdatering av analysen av borgensavgiften 
förslås utföras årligen och beslutas i samband med beslut om borgensramar. 
 
Söderberg & Partners modell fungerar inte på ett bra sätt vad gäller beräkning av 
borgensavgift för Karlshamn Energi Vatten AB. Detta beror på att bolaget lyder under 
VA lagen och är självkostnadsfinansierat samt är verksamheten inte konkurrensutsatt. 
Då tillhandahållande av vatten och avlopp är ett kommunalt åtagande förslår vi att 
borgensavgiften inte utgår vad gäller denna verksamhet. 
 
Genom att kommunen tecknar borgen får bolagen en bättre upplåningsränta jämfört 
med om de skulle låna helt på egna meriter varför en marknadsmässig borgensavgift 
ska tas ut. Då bolagen har olika förutsättningar för upplåning skiljer sig en 
marknadsmässig borgensavgift i nivå mellan bolagen. Att det behövs en borgensavgift 
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning 
avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel 
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett 
fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också skatteverkets regler för 
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara 
för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 
vinstmedel. Internprissättningen måste ske på marknadsmässiga grunder. 
 
Beslutsunderlag 

 
Koncerncontroller Marie Nilssons tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06 
 
Yrkanden 

 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att hanteras tillsammans 
med borgensramen för år 2021.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer sitt yrkande under proposition och finner kommunstyrelsen besluta 
enligt yrkandet.  
 
Beslutet skickas till 

 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 252 Renhållningstaxa för år 2021 2020/3149 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningstaxa för år 2021.  

 
Reservation 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutat till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning 

 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 22 oktober 2020 förslag till 
renhållningstaxa för år 2021 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.  
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2021 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 

 taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 3 %,  

 taxor för slam föreslås höjas med 3 %, samt 

 taxa för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas till 1 060kr. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa 
för år 2021 enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2021 
2 Taxa förslag 2021 Karlshamn 
3 Gällande taxa 2020 Karlshamn 

 
Yrkande 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att punkt 3 i förslaget avseende höjning av taxa för 
hämtning av trädgårdsavfall stryks.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  
 
Beslutsgång 

 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen besluta 
enligt tjänstemannaförslaget. 
 
Beslutet skickas till 

 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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§ 253 Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet inför 2021 

2020/3068 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 17 kr att gälla från och med 1 januari 2021, 
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen 
innebär att kostnadsfaktorn K blir 966 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet 
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet.  
 
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om internationella hot 
mot människors hälsa, tobakslagen samt lagen om receptfria läkemedel.  
 
Sammanfattning 

 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, 
behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PVK). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 1,8 %, enligt 
SKL cirkulär 20:32. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 949 kr/h till 966 kr/h. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 § 55.2020 Beslut om uppräkning av timtaxa för miljöförbundets verksamhet 

inför 2021  
  
Beslutet skickas till 

 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen 
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§ 254 Regionalisering av Techtank 2020/3262 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna förlaget till regionalisering av Techtank till en årlig kostnad om 425 tkr. 
 
Sammanfattning 

 
Industriklustret Techtank har funnits sedan 2015 och har ett växande antal 
medlemsföretag. Medlemsföretag finns idag representerade i alla kommuner i Blekinge. 
Idag är Olofströms kommuns finansiella bidrag tillsammans med medlems- och 
serviceavgifter den enda basfinansieringen vilket begränsar möjligheterna att stötta 
industriföretag i övriga kommuner som inte är medlemsföretag. Techtanks roll som 
bland annat Blekinges nod i IUC Sverige innebär att små/medelstora industriföretag 
möjliggörs relevanta och starkt subventionerade stöd för utveckling och tillväxt. 
 
För att kunna skala upp verksamheten i ett regionövergripande Techtank och aktivt 
arbeta i alla kommunerna i Blekinge behövs ett huvudmannaskap där Blekinges 
kommuner tillsammans med Region Blekinge ingår. Genom att bilda ett gemensamt 
bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb) regleras verksamheten med 
fortsatt möjlighet till projektbidrag från regionala, nationella och internationella fonder. 
Till detta behövs också en stärkt årlig basfinansiering där ägarna står för denna med en 
fördelning där kommunerna står för vardera 425 tkr och Region Blekinge 3 125 tkr kr. 
 
Industrin är Blekinges välfärdsmotor. Det gäller alla fem kommuner.  
 
Dessutom är kommunernas behov av industrin sammanvävt, bland annat på grund av 
arbetspendling och kompletterande näringslivsstrukturer. Industrins utveckling är därför 
en regional angelägenhet.  
 
Idag är Blekinges industri stark, men den står inför stora utmaningar och krav på 
omställning – till exempel ytterligare rationalisering, effektivisering, digitalisering, 
automation, hållbarhet/cirkularitet. Den nuvarande Corona-pandemin har ytterligare 
aktualiserat och förstärkt kravet på omställning. 
 
Lokal- och regionsamhället kan spela en avgörande roll för industrins 
förnyelse/utveckling genom att vara lyhörd för dess specifika behov och i dialog formera 
och koordinera gemensamma utvecklingsinsatser, formera minikluster/nätverk och 
spjutspetssatsningar, erbjuda konkurrenskraftiga utbildningssystem och 
kompetensförsörjningsinsatser, attrahera mer nationella och internationella medel för 
industriell FoU/innovation/utveckling till såväl företag som högskola, utveckla det 
industriella ”eko-systemet”, samt driva frågor om infrastruktur och kommunikationer.  
För att lyckas med detta krävs en regional kraftsamling och samordning. Varje enskild 
kommun har ej tillräckligt med företag och inte resurser och kompetens för att effektivt 
driva utvecklingsfrågor för industrin. Ett starkare och mer regionalt samordnat 
industristödjande arbete har många fördelar. 
 
Techtank kan vara noden och hävstången för denna kraftsamling. Techtank finns redan 
på plats, är en etablerad industristödjande aktör, är en del av det nationella 
industristödjande nätverket IUC Sverige, och förutsättningar finns att växla upp 
verksamheten ytterligare för ett effektivt och bra industristödjande arbete i hela Blekinge. 
Men, för att Techtank ska kunna agera kraftfullt behövs ett tydligt regionalt uppdrag, en 
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stark huvudman samt ett stort engagemang från alla kommuner och Regionen. För ett 
uthålligt, långsiktigt regionalt industristödjande uppdrag krävs också en förstärkt 
finansiering. 
 
Förslag till utformning av ett regionövergripande, gemensamt Techtank från 1 januari 
2021:  
 

 ska sträva efter att bli Sveriges bästa industristödjande aktör 

 ska utveckla industrin på generell, regional och kommunal nivå - enligt 
föreslagen agenda 

 ägarkretsen ska bestå av Region Blekinge samt Blekinges kommuner 

 ska bedriva verksamhet i ett region- (50%) och kommunägt (5 x 10%) aktiebolag 
(särskilt vinstutdelningsbegränsat – svb) 

 styrelsen ska bestå av ledamöter med ett utvecklingsperspektiv grundat i såväl 
industrins som samhällets behov 

 ska ha en årlig, ordinarie basfinansiering på 6,25 mkr – fördelat enligt Region 
Blekinge 3,125 mkr, vardera kommun 0,425 mkr, samt industriella 
medlemsföretag 1,0 mkr (från år 2023, siffrorna för år 2021 och 2022 skiljer sig 
något). 

 
Beslutsunderlag 

 
1 Förslag till ett regionövergripande Techtank 

 
Beslutet skickas till 

 
Techtank 
Region Blekinge 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 255 Ändring av översiktsplanen för Mörrum tätort 2020/3140 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att igångsätta ändring av översiktsplanen för Mörrum tätort,  
 
att i samverkan med byggnadsnämnden påbörja och hålla ihop det formella arbetet med 

att ta fram ändring av översiktsplanen för Mörrum tätort, 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) utgör styrgrupp, samt 

 
att ge stadsarkitekten i uppdrag att tillsätta och leda en arbetsgrupp för det praktiska 

arbetet med ändring av översiktsplanen för Mörrum tätort. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 4 maj 2015. I 
översiktsplanen redovisas bland annat hur Mörrum tätort kan utvecklas fram till 2030.  
 
Generellt för orten finns en politisk viljeinriktning att turistnäringen ska vidareutvecklas. 
Golf, fiske och idrottsanläggningar är värdefulla basresurser tillsammans med den 
vackra naturen i Mörrumsåns dalgång. En annan målsättning är att det ska finnas en 
mark- och planberedskap för såväl bostäder som mindre verksamheter av olika slag på 
orten. I första hand ska förtätningar göras, först i senare skede ska nya 
utbyggnadsområden tas i anspråk. Andra generella viljeinriktningar för orten är att 
minska miljöbelastningen på Mörrumsån samt att beakta områdets betydelse för 
friluftslivet och de ur kulturmiljövårdssynpunkt intressanta miljöerna i Mörrums centrala 
delar. 
 
För tätorten Mörrum föreslås att en ändring av översiktsplanen ska upprättas 
innehållande en ortsanalys. Analysen ska syfta till att bidra med kunskap till 
både boende och kommunen om vad man ska vara rädd om och vad man kan satsa på 
i just Mörrum. För att behålla levande centra krävs att bostäder, handel, arbetsplatser, 
service och kultur integreras. Utgångsläget för ortens utveckling är att finna dess ”själ” 
och att utveckla denna. En förutsättning för utvecklingen är att hitta nya attraktiva miljöer 
för byggnation samtidigt som det skapas förutsättningar för upprustning i befintliga 
miljöer. 
 
Med den kommunövergripande översiktsplanen som bakgrund föreslås därför att en 
ändring av översiktsplanen tas fram, där ett mer detaljerat utvecklingsförslag kan 
redovisas för Mörrum tätort i enlighet med beskrivningen ovan.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-23 
 
Beslutet skickas till 

 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
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§ 256 Detaljplan för del av Duveryd 5:1 2020/804 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att handel med livsmedel ska vara möjlig på en begränsad och utpekad yta i 
detaljplanen för Duveryd 5:1, samt  
 
att innehållet i detaljplan för Duveryd 5:1 i övrigt ska innefattas av handel med 
skrymmande varor. 
 
Sammanfattning 
 
Skåneportens detaljplanearbete för Duveryd 5:1 pågår tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och med tanke på utvecklingen framåt kopplat till vision 
Karlshamn 50000 och den fortsatta utvecklingen av bland annat Jannebergsområdet 
finns flera önskemål från Skåneportens sida. Därför finns det ur ett framtids- och 
utvecklingsperspektiv för Karlshamn anledning att fatta ett kommunstyrelsebeslut kring 
en viljeinriktning enligt nedan.  
 
Enligt planbeskrivningen föreslås området Duveryd 5:1 innehålla definitionen ”handel 
med skrymmande varor” och med anledning av att Karlshamn tydligt uttalat viljan att inte 
skapa ett nytt externhandelsområde där det byggs gallerior som konkurrerar med 
centrumhandeln.  
 
Enligt Boverkets tolkning kan exempelvis kedjor som Biltema, Jula och liknande tolkas 
som ej förenliga med ovan definition varpå det krävs en tydlig viljeinriktning och ett 
kommunstyrelsebeslut. 
 
På flertalet andra orter i landet har man enbart definitionen ”handel” i detaljplanerna för 
externhandelsområden varpå man inte kan styra exempelvis en byggnation av 
galleriliknande karaktär. Det finns därför anledning att ställa sig bakom inriktningen 
”handel med skrymmande varor”, men där exempelvis Biltema, Jula och liknande 
verksamheter tolkas in för att nå ändamålet med ett sällanköpsområde, där området då 
innehåller verksamheter som ej är aktuella för centrumhandel. 
 
I dialog med Skåneporten finns idag även intressenter inom livsmedel, vilket är 
motiverat med tanke på planerna för ett kommande Jannebergsområde, men med tanke 
på skrivningen ovan gällande ”handel med skrymmande varor” ryms inte livsmedel. Det 
finns dock möjlighet att begränsa en viss yta för handel med livsmedel, som då tydligt 
definieras och utpekas för ändamålet. Syfte är då att tillåta livsmedel på en dedikerad 
yta, men i övrigt gäller ”handel med skrymmande varor” enligt ovan definition. 
 
För Karlshamns och Blekinges fortsatta utveckling är det viktigt att Blekinge växer och i 
ovan fall ställer vi oss bakom och skapar förutsättningarna för tillväxt i Karlshamn såväl 
på företagssidan som ur ett invånarperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 

 
Etableringschef Mathias Wijks tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Näringslivschef Nina Andersson 
Etableringschef Mathias Wijk 
Samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 257 Huvudmannaskap för sanering av det tidigare täktområdet inom Stärnö 

sjöstad 2016/4522 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun åtar sig huvudmannaskap för utredning och genomförande av 
sanering av det tidigare täktområdet på Stärnö, inom det planerade bostadsområdet 
Stärnö sjöstad, samt 
 
att en ansökan om bidrag för sanering av det tidigare täktområdet färdigställs och 

lämnas in. 
 
Sammanfattning 
 
Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för den nya stadsdelen Stärnö sjöstad. Inom 
området för den tidigare diabastäkten har det funnits verksamheter som bidragit till olika 
föroreningar i mark och grundvatten. Det är bland annat höga halter av olika 
tungmetaller, klorfenoler och polyaromatiska kolväten (PAH). Området måste saneras 
för att kunna användas till bostäder eller andra verksamheter. Det finns möjlighet att 
söka statligt bidrag för att sanera förorenade markområden inför bostadsbebyggelse. 
För att kunna lämna in en bidragsansökan måste Karlshamns kommun först ta beslut 
om huvudmannaskap för saneringen. Saneringen uppskattas grovt kosta 115 miljoner. 
 
Om Naturvårdsverket beviljar bidrag för saneringen får Länsstyrelsen bidragsmedel som 
ska överföras till oss som huvudman för saneringen. Om förklassificeringen skulle visa 
att saneringen blir betydligt dyrare än förväntat kan kommunen ta ett nytt beslut. I 
ansökan skrivs in att Karlshamns kommun tar definitivt beslut om sanering först efter 
förklassificeringen. Bestämmer sig kommunen vid det tillfället att inte ta emot medlen 
förs de tillbaka till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ser helst att vi 
fullföljer saneringen men det finns en möjlighet för kommunen att dra sig ur innan vi har 
påbörjat arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöingenjör Katrine Svenssons tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 
 Protokollsutdrag KSAU § 322/2020 Huvudmannaskap för sanering av det tidigare 
 täktområdet inom Stärnö sjöstad 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Projektledare Christer Martinsson 
Projektledare Katrine Svensson 
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§ 258 Revidering av stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening 2020/997 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna de reviderade stadgarna för NetPort.Karlshamn ideell förening med 

följande ändring: 
 
att det under § 11 i andra meningen ändras till att kommunstyrelsen i Karlshamns 

kommun utser ordförande. 
 
Jäv 

 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 

 
Styrelsen för NetPort.Karlshamn ideell förening föreslår att stadgarna för föreningen 
revideras. Ärendet behandlades i arbetsutskottet 2020-09-01, § 249, och det beslutades 
då att återremittera ärendet till förvaltningen för att under § 12 i de föreslagna stadgarna 
klargöra vilken instans som ska fastställa ägardirektiven.  
 
Styrelsen för NetPort.Karlshamn ideell förening har nu behandlat ärendet igen och 
beslutat om förtydligande under § 12 i stadgarna.  
 
Revideringarna berör följande: 
 
Paragraf (§) Revidering 

6 Medlemmar Tillägg: universitet 

8.1 Valkretsar Tillägg: universitet 

8.2 Valkretsmöte: representation Tillägg: universitet 

8.3 Valkretsmöte: sammanträde Tillägg: universitet 
Ändring: Valkretsmöte ska hållas 4 veckor före ordinarie 
årsmöte. Val av en protokollsjusterare. 

11 Styrelsesammansättning Ändring: Ersättare i styrelsen tas bort 

12 Styrelsens uppgifter Tillägg: att årligen fastställa ett ägardirektiv till NetPort 
Science Park AB. 

13 Styrelsens sammanträde Ändring: Ersättares närvaro vid styrelsens sammanträden 
tas bort. 

15 årsredovisning Ändring: årsredovisning tillställas revisorerna den 31 mars 
påföljande år.  

16 Revision Ändring: Revisorerna ska avsluta granskning senast den 30 
april av föregående års förvaltning.  

18 Ordinarie och extra årsmöte Ändring: Ordinarie årsmöte ska hållas senast i juni och 
kallelsen ska skickas minst 21 dagar före årsmötet. 

19 Ärenden vid ordinarie årsmöte Ändring: Nominering av ledamöter och ordförande till 
NetPort Science Park ABs styrelse, vilka utses av Netport. 
Karlshamns styrelse  

27 Upplösning av föreningen Ändring: Stadgar antagna vid stiftelsemötet den 23 mars 
2005. Reviderade …29 maj 2020.  
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Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till stadgejustering för NetPort.Karlshamn ideell förening 201006 

 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S), Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

 
Ordföranden finner kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag. 
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§ 259 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 2020/2862 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning 

 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning avser ändring av talartid under 
interpellationsdebatt för att möjliggöra deltagande i vidare debatt för interpellant och 
svarande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
Arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2020-09-30 
 
Beslutet skickas till 

 
Författningssamlingen 
Kommunjuristerna 
Kommundirektören 
Kommunfullmäktiges sekreterare 
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§ 260 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 2018/3740 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, att gälla från 

och med lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2020-10-20, § 210, gett arvodeskommittén i 
uppdrag att se över arvodesreglementet så att kostnaderna för den politiska verk-
samheten minskar med 5 % från 2021. 
 
Utöver detta har kommittén vid möten 2020-02-25 och 2020-06-02 sett över 
bestämmelserna utifrån förändrad nämndorganisation samt gjort vissa justeringar och 
förtydliganden. 
 
Beslutsunderlag 

 
Förslag till nya bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, daterat 
2020-11-17 
Budget för revisorerna, KF § 212, 2019-11-18 
Reglemente för revisorerna, KF § 190, 2019-10-20 
 
Beslutet skickas till 

 
Nämndsekreterarna 
Samtliga kommunala bolag 
Samtliga kommunalförbund 
HR-chefen 
Lönechefen 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Författningssamlingen 
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§ 261 Ansökan om bidrag till samlingslokaler - Föreningen Folkets Hus i 

Karlshamn upa 2020/1535 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att medge Föreningen Folkets Hus i Karlshamn upa ett bidrag till samlingslokaler om 

197 tkr, samt  
 
att finansiering sker genom 2020 års anslag för bidrag till samlingslokaler. 

 
Jäv 
 
Per-Ola Mattsson (S), Tommy Larsson (V), Annika Westerberg (S) och Leif Håkansson 
(S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-12, § 113, om fördelning av bidrag till 
samlingslokaler. Ansökan från föreningen Folkets Hus i Karlshamn upa fanns inte med i 
detta beslut då den inte var komplett. En ny, komplett, ansökan inkom 2020-11-05 från 
föreningen. Föreningen Folkets Hus i Karlshamn upa ansöker om bidrag till 
samlingslokaler om 400 tkr. 
 
Budget för stöd till samlingslokaler uppgår för 2020 till 1 100 tkr. Skottsbergska gården 
erhöll bidrag om 250 tkr varför det kvarstod 850 tkr av ursprunglig budget vid tidpunkten 
för beslut om fördelning av bidrag till samlingslokaler. I enlighet med kommunstyrelsens 
beslut 2020-05-12 fördelades bidrag om 653 tkr ut. Det återstår därmed 197 tkr av årets 
budget för stöd till samlingslokaler. 
 
Då det endast finns kvar 197 tkr i årets budget föreslås att Föreningen Folkets Hus i 
Karlshamn upa medges ett bidrag om 197 tkr till samlingslokaler för år 2020.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Ansökan lokalbidrag från föreningen Folkets Hus i Karlshamn upa 
2 Folkets hus Karlshamn årsredovisning 2019 
3 Folkets hus Karlshamn revisionberättelse 2019 

 
Yrkanden 

 
Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Lars-Olofs Larsson (KD) yrkar återremiss för att 
komplettera ärendet med Folkets Hus stadgar.  
 
Marie Sällström (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag och instämmer i 
bifallsyrkandet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer återremissyrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen 
avslå detsamma. 
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Därefter föreligger endast ett förslag, arbetsutskottets. Ordförande ställer förslaget under 
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreslaget.  
 
Beslutet skickas till 
 
Föreningen Folkets Hus i Karlshamn upa 
Controller Susanne Andersen 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Landsbygdutvecklare Marianne Peary 
 

 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-11-24 

Sida 35(42) 

 
 
§ 262 Uppsägning av arbetsmiljöverktyget Kraftkartan 2017/2149 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att från och med 2021 ej längre använda Kraftkartan som verktyg i arbetsmiljöarbetet,  
 
att från och med 2021 ej längre avsätta budgetmedel för verktyget Kraftkartan, samt 

 
att ge HR-chef i uppdrag att ta fram alternativa rutiner för undersökning av den sociala 

och organisatoriska arbetsmiljön samt stöd till verksamheterna i arbetet med dessa 
undersökningars resultat utifrån befintliga system och intern kompetens. 
 
Sammanfattning 

 
HR-chef Marie Björnsson föredrar ärendet.  
 
För fortsatt användning av verktyget Kraftkartan krävs under november en förlängning 
av avtalet. På grund av det ekonomiska läget har nytt ställningstagande till fortsatt 
användning tagits. Bedömningen är att värdet av verktyget inte motsvarar kostnaden 
samt att det som fungerat väl med verktyget kan tas tillvara i det fortsatta systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Beslutsunderlag 

 
HR-chef Marie Björnssons tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10 
 
Beslutet skickas till 

 
HR-chef Marie Björnsson 
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§ 263 Delårsbokslut januari-augusti 2020 - Miljöförbundet Blekinge Väst 2020/2958 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten. 

 
Jäv 

 
Charlotte Lorentzen (MP anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 

 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-augusti 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delårsbokslut januari-augusti 2020, Miljöförbundet Blekinge Väst 
2 Revisorernas granskning av delårsbokslut januari-augusti 2020, 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Beslutet skickas till 

 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 264 Delårsrapport januari - juli 2020 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 

2020/2958 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 

 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delårsrapport 2020 Räddningstjänsten Västra Blekinge 
2 Granskning av delårsrapport 2020 Räddningstjänsten Västra Blekinge 

 
Beslutet skickas till 

 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 265 Delårsrapport januari-augusti 2020 - Kommunsamverkan Cura 

Individutveckling 2020/2958 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
Jäv 

 
Jan-Åke Berg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet 
 
Sammanfattning 

 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har tillställt förbundets medlemmar 
delårsbokslut för perioden januari-augusti 2020. 
 
Beslutsunderlag 

 
Protokoll Cura Individutveckling 2020-10-02 
Delårsrapport 2020-01-01--2020-08-31 
Revisorernas utlåtande - delårsrapport 2020 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 266 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunala ungdomsrådet (KUR) 

- Julius Svensson (M) 2019/485 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att bifalla Julius Svenssons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunala 

ungdomsrådet (KUR).  
 
Sammanfattning 

 
Julius Svensson (M) avsäger sig 2020-10-22 uppdraget som ledamot i kommunala 
ungdomsrådet (KUR).  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Ungdomsrådet - Julius Svensson (M) 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunala ungdomsrådet 
Julius Svensson 
Löneavdelningen 
Matrikeln 
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§ 267 Information om länsstyrelsens uppföljning av kommunens arbete med 

krisberedskap och civilt försvar 2020 2020/3021 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  

 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen Blekinge har genomfört en uppföljning av kommunens arbete med 
krisberedskap och civilt försvar. Försvarsdirektör Malin Lind Mattsson vid Länsstyrelsen 
Blekinge informerar om resultatet av uppföljningen.  
 
Enligt förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd 
beredskap ska länsstyrelserna följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH). Uppföljningen gäller framförallt kommunernas uppgifter som 
regleras i överenskommelserna mellan MSB och SKR om kommunernas krisberedskap 
respektive arbete med civilt försvar. 
 
Det kan konstateras att kommunen ligger bra till i arbetet med krisberedskap och civilt 
försvar. De utvecklingspunkter som länsstyrelsen tar upp i sin uppföljning kommer 
kommunen att arbeta vidare med. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Länsstyrelsens uppföljning av kommunens arbete med krisberedskap och civilt 

försvar 2020 
 
Beslutet skickas till 

 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson 
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§ 268 Redovisning av delegationsbeslut november 2020 2020/368 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 15 
september 2020 § 190. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna 
laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 11 oktober – 11 november 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut november 2020 
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§ 269 Handlingar för kännedom november 2020 2020/369 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 11 oktober – 11 november 
2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Rapport handlingar för kännedom november 2020. 
 
 
 
 
 
 


