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Plats och tid Hällarydssalen och via Zoom, klockan 18:00 – 19:00 

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

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Sofie Ekenberg (C) 
Ulla Sandgren (S) 

 Annika Westerlund (S) 
Andreas Saleskog (S) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Håkan Abramsson (SD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare  

 

 

Paragrafer 270-274  

Utses att justera Bodil Frigren Ericsson (L) 

Justeringsdatum  2020-12-03 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
 

                              Bodil Frigren Ericsson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 

 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2020-12-03 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-12-03 

Tillkännages t.o.m.: 2020-12-29 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
 
  

_____________________________________________________________________ 
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§ 270 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Bodil Frigren Ericsson (L) att justera protokollet.  
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§ 271 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att inte hantera nämndinitiativ från Sverigedemokraterna – Skydda våra äldre, eftersom 
det inte ligger inom kommunstyrelsens kompetensområde, samt 
 
att fastställa dagordningen 
 
Yrkanden 

 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen inte ska hantera nämndinitiativ från 
Sverigedemokraterna – Skydda våra äldre, eftersom det inte ligger inom 
kommunstyrelsens kompetensområde. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar på att ärendet ska hanteras av kommunstyrelsen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Björn Tenland Nurhadi begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder Per-Ola Mattssons yrkande om att inte hantera ärendet röstar JA. 
Den som biträder Björn Tenland Nurhadis yrkande om att hantera ärendet röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 11 röster enligt Per-Ola Mattssons yrkande om att inte hantera 
ärendet och 4 röster enligt Björn Tenland Nurhadis yrkande. 
 

Namn Ja Nej Avstår 

Per-Ola Mattsson X   

Mats Dahlbom X   

Magnus Gärdebring  X  

Elin Petersson   X  

Charlott Lorentzen X   

Magnus Sandgren   X  

Marie Sällström X   

Christel Friskopp X   

Marco Gustavsson  X   

Björn Tenland Nurhadi  X  

Bodil Frigren Ericsson X   

Tommy Larsson X   

Britt Jämstorp X   

Sofie Ekenberg X   

Ulla Sandgren X   

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Per-Ola Mattssons 
yrkande.  
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Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
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§ 272 Borgensram för Stadsvapnets dotterbolag 2020/3275 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB jämte därpå löpande 

ränta och kostnader, med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
315 000 000 kr vilket är en utökning av nuvarande beslutade borgensram med 15 000 
000 kr för att lösa bredbandsutbyggnad under perioden jan-mars 2021,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB jämte därpå löpande 

ränta och kostnader, med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 474 
000 000 kr vilket är en utökning av nuvarande beslutade borgensram med 57 000 000 kr 
för att lösa RoRo-projektet under perioden jan-mars 2021, samt  
 
att i övrigt inte ta ställning till borgensramarna förrän investeringsbudgeten för 

respektive dotterbolag är fastställd. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunkoncernens budgeterade och planerade investeringstakt har varit hög och är 
fortsatt hög för de kommande åren med pågående investeringar. Samtidigt har 
självfinansieringsgraden varit låg i kommunkoncernen. 
 
I de kommunala bolagen påverkas möjligheterna till självfinansiering av att det är en 
kapitalintensiv verksamhet. Självfinansieringsgraden har varierat mellan 50-56 % de 
senaste åren (exkl. VA verksamheten som fördes över 2019). Bolagens verksamheter 
varierar mycket och det finns ingen generell rekommenderad självfinansieringsgrad.  
 
I kommande flerårsplan påverkas självfinansieringsgraden av KAFAB:s investeringar, då 
det saknas självfinansiering i bolaget för bl.a. nybyggnationen (Piren) och 
återinvesteringarna. Detsamma gäller Kreativum som lånar till sina investeringar. 
Vattenbolaget (som ligger i KEAB koncernen) drar ned självfinansieringsgraden i KEAB 
koncernen, då VA-bolaget ska vara självkostnadsfinansierat. 
 
Kommunkoncernens samlade lån (2019-12-31) fördelar sig enligt nedan diagram: 
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Upplåningen kommer att öka under planperioden som kommer. Den kommunala 
verksamhetens pågående investeringar kräver lån liksom bolagens investeringar. 
Lånetaket är beräknat till 5 163 mnkr utifrån Kommuninvest lånelöfte om 159 
tkr/invånare. Kvarstående låneutrymme uppgår till 1 321 mnkr när hänsyn är tagen till 
den pensionsskuld som kommunen har.  
 
Kommunkoncernens totala lånebehov enligt beslutade och föreslagna 
investeringsbudgetar behöver prioriteras och riskanalysernas, innan borgensram kan 
fastställas. En gemensam resursallokering är nödvändig för kommunkoncernen innan 
beslut om borgensramar. Det samlade lånebehovet överstiger det kvarstående 
låneutrymmet. Initialt föreslås borgensramarna för Karlshamns Hamn AB samt 
Karlshamns Energi AB utökas till pågående investeringar i RoRo- projektet samt 
bredbandsutbyggnad på landsbygden. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag SV § 67/2020 Borgensram för dotterbolagen 2021 
2 Investeringsbudget 2021-2023 koncernen 

 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Stadsvapnet AB 
Karlshamns Energi AB 
Karlshamns Hamn AB 
 
Yrkanden 

 
Marie Sällström (S), Mats Dahlbom (C) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till 
liggande förslag. 
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§ 273 Borgensavgift 2021 2020/3275 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att 2021 års borgensavgift utgår enligt nedan; 

 

 
 
att debiteringen av borgensavgifterna sker på faktiskt utnyttjad borgensram och att 

avläsning av utnyttjad borgensram och debitering av borgensavgift sker vid slutet av 
varje tertial. 
 
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 
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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 

 
Marie Sällström (S) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutet skickas till 

 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 274 Avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen 2020/2466 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att fastställa taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett 

tillägg om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det 
finns särskilda skäl.   
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av allt hårdare restriktioner på grund av coronapandemin har olika 
förslag dykt upp kring hur kommunen kan stötta krogbranschen. I kommunens antagna 
taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen finns det inte någon reglering vad 
gäller möjligheten att skriva ned avgifterna. Enligt kommunjuristerna är det relativt 
vanligt att denna möjlighet finns i kommunens taxor, där exempelvis kommunstyrelsen 
har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns särskilda skäl.  
 
Krisledningsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett tillägg 
om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns 
särskilda skäl. 
        
Beslutsunderlag 
 
Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen 

 
Beslutet skickas till 

 
Tillståndsenheten i västra Blekinge 
 
Yrkanden 

 
Marie Sällström (S), Bodil Frigren Ericsson (L), Elin Petersson (M), Tommy Larsson (V) 
och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
 
 


