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§ 275 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Annika Westerlund (S) att justera protokollet. 
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§ 276 Godkännande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att lägga till ett ärende gällande nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen rörande 
analysunderlag för beslutade personalnedskärningar som punkt 30 på dagordningen, 
 
att inte hantera nämndinitiativ från Sverigedemokraterna rörande skollunch till elever 
som får distansundervisning eftersom det inte ligger inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde, samt 
 
att fastställa dagordningen 
 
Yrkanden 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att Sverigedemokraternas nämndinitiativ rörande 
skollunch till elever som får distansundervisning ska hanteras av kommunstyrelsen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att nämndinitiativet från Sverigedemokraterna inte ska 
hanteras av kommunstyrelsen eftersom det inte ligger inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Björn Tenland Nurhadi begär omröstning.  
 
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 9 röster enligt Per-Ola Mattssons yrkande om att inte hantera 
ärendet och 6 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  

Annika Westerlund X   

Tommy Larsson X   
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Britt Jämstorp  X  

Leif Håkansson X   

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Per-Ola Mattssons 
yrkande. 
 
Reservationer 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
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§ 277 Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 

- Pandemiläget – vi har en omfattande smittspridning i Blekinge. Höga 
sjukskrivningstal i kommunen gå grund av oro samt förkylningssymptom. Från 
och med förra veckan har kommunen aviserat betydande påverkan på 
verksamheten till Länsstyrelsen.  

- Uppdraget att minska organisationen är inlett och arbete pågår med att hitta 
rutiner för att rapportera tillbaka till kommunstyrelsen. 
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§ 278 Kommunstyrelsens svar till Karlshamns kommuns revisorer angående 

granskning av arbetsmiljöarbetet 2020/2999 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ställa sig bakom svaret och överlämna detsamma till revisionen, samt  

 
att ge HR-chefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att förbättra rutiner och metoder 
inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun 
granskat om kommunen på en övergripande och central nivå bedriver ett 
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete, präglat av den tydlig ansvarsfördelning, 
utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.  
 
Nedan följer svar på revisorernas frågor samt på rapportens rekommendationer:  
 
Hur kompenserar kommunstyrelsen det informationsbortfall som finns då 
arbetsmiljörapporten och Kraftkartan inte speglar samtliga verksamheter/enheter? 
 
Direktivet är att rapporten ska lämnas in av samtliga enheter. Eftersom så inte skett 
finns här en förbättringspotential. Informationsbortfallet kompenseras genom dialog med 
chefer och HR-enhet.  
 
Utgångspunkten inom ramen för samverkansavtalet och i arbetet med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är fokus på det arbetsmiljöarbete som sker på respektive enhet, i 
syfte att identifiera och åstadkomma verksamhetsnära förbättringar av och för dem som 
är direkt berörda. Vilka arbetsmiljöområden som främst behöver arbetas med skiljer sig 
åt mellan olika verksamheter. Det finns således delar i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som inte fångas upp i kontroll-delen, det vill säga den årliga 
uppföljningen till kommunstyrelsen, i SAM-hjulet, men där det ändå sker ett aktivt, 
systematiskt arbete utifrån SAM-hjul och samverkansavtal. 
 

 
 
Inom de enheter där Kraftkartan inte tillämpats åligger ändå kravet på att undersöka de 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna. Detta görs till exempel med hjälp av 
frågorna i arbetsmiljöronden samt dialog på APT, medarbetarsamtal och i 
samverkansgrupper.  
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Utifrån den senaste arbetsmiljörapporten och den senaste sammanställningen av 
Kraftkartan, vilka risker/utmaningar framkom? 

 
Nuvarande utformning av arbetsmiljörapport har inte fokus på arbetsmiljörisker eller 
behov av åtgärder. Rapporten ryms inom kontroll-delen i SAM-hjulet och av 
redovisningen framgår att det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits utifrån 
lagstiftning och i enlighet med samverkansavtalet. I rapporten ingår också redovisning 
av arbetsskador, sjukfrånvaro och företagshälsovårdens insatser.  
 
På grund av att endast spridda enheter har arbetat med Kraftkartan har inte någon 
sammanställning rapporterats på organisationsnivå till kommunstyrelsen. Intentionen 
med Kraftkartan är ett verksamhetsnära arbete präglat av delaktighet utifrån respektive 
enhets behov och utmaningar.   
 
Vilka konkreta åtgärder har kommunstyrelsen beslutat om utifrån arbetsmiljörapport och 
Kraftkartan? 

 
Kommunstyrelsen har i verksamhetsplanen fastställt prioriterade insatsområden. Inom 
arbetsmiljöområdet är dessa Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare och Minskade 
sjuktal och minskade sjuklönekostnader. Dessa insatsområden är beslutade utifrån en 
helhetsbedömning av arbetsmiljön, där arbetsmiljörapport och Kraftkartan är en del. 
 
Vår oro ligger i att det på politisk nivå finns två parallella synsätt på styrningen av 
arbetsmiljön. Å ena sidan nämndens behov av att styra och följa upp personalfrågor, då 
de är så nära kopplat till verksamheternas kvalitet, och å andra sidan en tydlig 
organisation för arbetsmiljön med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. För 
kommunstyrelsen innebär det ett arbetsmiljöansvar för över 3000 anställda.  
 
Det finns en tydlighet i att kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvaret vilket ligger väl i 
linje med att kommunstyrelsen också är anställningsmyndighet. När det nya 
samverkansavtalet tecknades 2019 flyttades arbetsmiljöansvaret från nämnderna till 
kommunstyrelsen, vilket upplevs som en förbättring eftersom det ökar tydligheten i 
ansvarskedjan. Den tydliga ansvarsfördelningen och det faktum att det faktiska 
arbetsmiljöarbetet sker i verksamheterna, möjliggör för kommunstyrelsen att ha det 
yttersta ansvaret, organisationens storlek till trots. Överföring av arbetsmiljöuppgifter är 
en förutsättning för en väl fungerande ansvarskedja.  
En välfungerande verksamhet förutsätter en god arbetsmiljö vilket innebär att 
nämnderna behöver få information om det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
respektive nämnds ansvarsområde. Utifrån arbetsmiljöansvaret ska rapporteringen 
däremot ske till kommunstyrelsen. 
 
EY:s rekommendationer till kommunstyrelsen mot bakgrund av granskningens 
iakttagelser: 
 

 Informera samtliga verksamheter och nämnder om ansvarsfördelningen som 
framgår av det lokala samverkansavtalet 

 Tydliggöra informationsflödet från verksamheterna till kommunstyrelsen vad 
gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Säkerställa att arbetsmiljörapporten baseras på svar från samtliga 
enheter/arbetsplatser 

 Säkerställa att regelbunden uppföljning av samtliga anställdas trivsel och 
mående når kommunstyrelsen 
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I nuläget pågår en utvärdering av det relativt nya samverkansavtalet och som en följd av 
det planeras en utbildningsinsats för att säkerställa förståelsen av samverkansavtalets 
innebörd och ansvarsfördelningen. Ansvarsfördelningen tas också upp i 
arbetsmiljöutbildningen som är obligatorisk för samtliga chefer och skyddsombud. Vid 
redovisning av nästa års arbetsmiljörapport kan informationen om ansvarsfördelningen 
tydliggöras i nämnderna.  
 
Vi ser flera förbättringsmöjligheter när det gäller arbetet med arbetsmiljörapporten. Dels 
planeras för en digitalisering avseende arbetsmiljöronder och den 
arbetsmiljörapportblankett som fylls i av respektive chef/skyddsombud. Arbetsskador 
och tillbud hanteras från och med 2020 digitalt vilket underlättar uppföljning på olika 
nivåer och utifrån olika parametrar.  
 
Arbetsmiljörapportblanketten bör i framtiden inte bara innehålla information om att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet är genomfört, utan också om hur. Dessutom bör en 
analysdel tillföras som identifierar risk- och friskfaktorer, de vanligaste 
arbetsmiljöproblemen på arbetsplatsen (fysiska, organisatoriska och sociala) samt 
behov av åtgärder som inte kan hanteras inom det egna mandatet. Rapporten 
aggregeras enligt ansvarskedjan.  
 
Utöver det finns planer på att följa upp medarbetares mående och trivsel genom en årlig 
medarbetarundersökning. Genom att nyttja kommunens enkätverktyg kan 
undersökningen anpassas för att på bästa sätt matcha behoven. Enkäten föreslås 
innehålla SKR:s modell för att kontinuerligt följa upp arbetsgivarpolitiken med fokus på 
Hållbart medarbetarengagemang (HME), innehållande delarna motivation, ledarskap 
och styrning. Dessutom bör enkäten innehålla frågor som berör arbetsmiljön (med 
utgångspunkt från SAM och OSA-föreskriften) samt upplevd arbetsbelastning.  
 
En ändamålsenlig medarbetarundersökning kan dels användas som ett verktyg i 
verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete, dels fungera som ett 
uppföljningsverktyg för ansvarig nämnd, i det här fallet kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Missiv - Granskning av arbetsmiljöarbetet 
2 Granskningsrapport - Granskning av arbetsmiljöarbetet 

 
Beslutet skickas till 

 
Revisionen 
HR-chef Marie Björnsson 
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§ 279 Information om resultat från trygghetsmätningen 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Tf lokalpolisområdeschef Richard Hagvärn och kommunpolis George Nilsson informerar 
om hur trygghetsmätningen genomförs samt redogör för resultatet från årets mätning. 
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§ 280 Samverkansöverenskommelse 2021-2024 mellan Karlshamns kommun och 

Polismyndigheten 2020/3603 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att återremittera ärendet till lokala Brottsförebyggande rådet för framtagande av ett mer 

genomarbetat förslag utifrån resonemanget under sammanträdet. 
 
Sammanfattning 

 
Samverkansöverenskommelsen mellan Karlshamns kommun och 
Polismyndigheten ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande 
arbetet i kommunen med målet att verka för en minskad brottslighet och ökad 
trygghet. Överenskommelsen ska ange de yttre ramarna för samverkan kring 
den brottsförebyggande verksamheten samt lyfta fram områden där åtgärder är 
möjliga. I överenskommelsen definieras samverkansområden för avtalstiden. 
Hur arbetet ska bedrivas inom dessa områden konkretiseras i en till samverkans-
överenskommelsen kopplad handlingsplan. Handlingsplanen upprättas årligen och 
beslutas i lokala Brottsförebyggande rådet. 
 
Brottsförebyggande rådet, lokala BRÅ, har en viktig roll i att följa upp och se till 
att samverkansöverenskommelsen kring det brottsförebyggande arbetet 
fullföljs. Samordnaren i lokala Brå och kommunpolisen ska vara den naturliga 
länken mellan lokala Brå och Polismyndigheten. I lokala BRÅ skapas korta och 
tidseffektiva beslutsvägar mellan de samverkande parterna. 
 
Samverkansöverenskommelse och handlingsplan har skickats på remiss till samtliga 
berörda förvaltningar, Räddningstjänsten i Västra Blekinge samt till Miljöförbundet Väst 
och därefter bearbetats efter inkomna synpunkter.  
  
Vidare har samverkansöverenskommelse och handlingsplan föredragits och diskuterats 
i lokala BRÅ och därefter bearbetats efter inkomna synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Samverkansöverenskommelse 2021-2024 mellan Karlshamns kommun och 

Polismyndigheten 
2 Handlingsplan till samverkansöverenskommelse 2021 

 
Yrkanden 

 
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), Björn Tenland 
Nurhadi (SD) samt Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till lokala 
Brottsförebyggande rådet för framtagande av ett mer genomarbetat förslag utifrån 
resonemanget under sammanträdet.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), 
Björn Tenland Nurhadis (SD) samt Per-Ola Mattssons (S) yrkande.  
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Beslutet skickas till 
 
Lokala BRÅ 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
Lokalpolisområdeschef Louise Englund 
Kommunpolis George Nilsson 
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§ 281 Medborgarlöfte 2021 2020/3604 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att återremittera ärendet till lokala Brottsförebyggande rådet för framtagande av ett mer 
genomarbetat förslag utifrån resonemanget under sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarlöfte är ett löfte till medborgarna från lokalpolisområdet i samverkan med 
kommunen och andra lokala aktörer. Det rör sig om tidsatta och konkreta aktiviteter som 
tar sin utgångspunkt i den lokala problembilden. Medborgarlöften är en vidareutveckling 
av befintliga samverkansöverenskommelser och är en del av lokalpolisområdenas 
verksamhetsplanering. 
 
Utifrån den lägesbild vi ser har vi nu valt att prioritera att arbeta med barn och unga.  
 
Kommunen ska  

 Arbeta för en ökad vuxennärvaro med egen personal på platser där barn och 
unga vistas. 

 Fortsätta utveckla vår samverkan samt kunna erbjuda kvalitativt stöd och 
insatser för utsatta barn och unga. 

 Fortsätta stödja och utveckla arbetet med nattvandrande föreningar. 
 
Polisen ska  

 Arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i skolor och andra miljöer där 
barn och unga befinner sig.  

 Genomföra minst två riktade insatser mot EPA traktorer och mopeder. 
 
Tillsammans ska vi uppnå 

 Barn och unga ska känna sig trygga. 

 Vi ska fortsätta att utveckla det gemensamma lägesbildsarbetet.  

 Våra åtgärder ska utgå från den aktuella lägesbilden. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Medborgarlöfte 2021 

 
Yrkanden 

 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), Björn 
Tenland Nurhadi (SD) samt Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till 
lokala Brottsförebyggande rådet för framtagande av ett mer genomarbetat förslag utifrån 
resonemanget under sammanträdet.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (SD), 
Björn Tenland Nurhadis (SD) samt Per-Ola Mattssons (S) yrkande. 
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Beslutet skickas till 
 
Lokala Brottsförebyggande rådet 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
Lokalpolisområdeschef Louise Englund 
Kommunpolis George Nilsson 
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§ 282 Tekniska budgetjusteringar 2021 2020/1899 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna tekniska budgetjusteringar 2021.  
 
Sammanfattning 

 
Flera av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter anslagsfinansieras inom 
kommunstyrelsen 2021. De delar som är aktuella är Fastighetsverksamhetens ägda 
lokaler samt omsorgens inre fastighetsunderhåll på Östralycke och Ekegården, 
Serviceverksamhetens städning under ordinarie verksamhetstid och verksamhets- 
vaktmästeri samt kommunens ägda och leasade bilpark i enligt med tidigare beslut i KS 
§ 323 2019. 
 
Övriga tekniska budgetjusteringar avser flytt av projektkontoret från teknik- och 
fritidsnämnden till kommunstyrelsen, fördelning av lönekostnader för kultur- och 
fritidschef från kulturnämnden till teknik- och fritids- nämnden samt kommunstyrelsen, 
ökat anslag för biblioteksverksamheten i Citygallerian 2020 flyttas från kommunstyrelsen 
till kulturnämnden och badanläggningar flyttas från teknik- och fritidsnämnden till 
kommunstyrelsen.  
 
Tekniska budgetjusteringar av löneökningar 2020 beslutas av ekonomichef enligt beslut 
i KS § 157.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tekniska budgetjusteringar 2021 
 
Beslutet skickas till 

 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 283 Ökade kostnader för löneökningar 2020 2019/340 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att finansiera ökade kostnader för löneökningar med 2 mnkr 2020 från 
kommunstyrelsens anslag till förfogande reserv. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har reserverade medel budgeterade på finansförvaltningen. 
Avtalsrörelsen 2020 har präglats av effekterna från covid-19 och därmed har avtalen 
försenats för Kommunal och AKV till slutet av året. Förhandlade avtal innebär ökade 
kostnader i förhållande till reserverade medel för löneökningar 2020. Den främsta 
anledningen beror på engångsutbetalningar 2020 som inte påverkar 2021. 
Utbetalningen av engångsbeloppen genomförs enligt plan i december och preliminärt 
utbetalas ännu inte reviderade löner retroaktivt i februari månad 2021. Då utbetalningar 
ännu inte har genomförts finns inte exakta belopp. Beräkningar uppskattar ökade 
kostnader med 2 mnkr.   
 
Beslutsunderlag 

 
Ökade kostnader för löneökningar 2020 
 
Beslutet skickas till 

 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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§ 284 Fördelning av statsbidrag för sjuklöner och merkostnader Covid-19 

2019/2790 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att statsbidrag för merkostnader Covid-19 fördelas till nämnder,  

 
att statsbidrag för överskjutande del av sjuklöner fördelas till nämnder, 
 
att budgeterade medel för Covid-19 på kommunstyrelsens anslag till förfogande 

fördelas till nämnder, samt 
 
att fördelningar av ovanstående statsbidrag beslutas av ekonomichef. 
 
Sammanfattning 
 
Statsbidrag för sjuklönekostnader föreslås fördelas till nämnderna med hänsyn till den 
ökade kostnaden för sjuklöner, dvs. den överskjutande delen som inte avser 
genomsnittlig ordinarie sjukfrånvaro i Karlshamns kommun.  
 
Statsbidrag för merkostnader avseende Covid-19 föreslås fördelas med hänsyn till 
beviljade medel från Socialstyrelsen. 
 
Budgeterat anslag på kommunstyrelsens anslag till förfogande för Covid-19 föreslås 
fördelas till nämnder som haft intäktsbortfall eller ökade kostnader som inte omfattas av 
statsbidraget för merkostnader avseende Covid-19.   
 
Bakgrund statsbidrag sjuklöner 
 
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att 
alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i 
arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som 
redovisas i augusti till och med december 2020 gäller en annan beräkning. Kostnaden 
för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga personalkostnader 
arbetsgivaren haft. För Karlshamn ersätts den del som överstiger 1,07% av lönesumman. 
 

Karlshamns kommuns beräknade statsbidrag för sjuklöner uppgår till 18,7 mnkr för 
perioden april - november månad (fastställt t o m oktober månad). För årets sista månad 
beräknas utbetalningen uppgå till ytterligare ca 1,5- 2,0 mnkr beroende på hur hög 
sjukfrånvaron kommer att vara under december månad, vilket innebär att Karlshamns 
kommun prognostiseras erhålla ca 20,2 - 20,7 mnkr totalt för år 2020. 
 
Statsbidraget är bokfört på Finansförvaltningen i avvaktan på beslut om en intern 
fördelning till nämnder och verksamheter. Den interna fördelningen av statsbidraget till 
nämnder och verksamheter föreslås avse den ökade kostnaden för sjuklöner som 
pandemin medfört. Anledningen till att endast den överskjutande delen föreslås fördelas 
är att det i grundbudgeten för varje nämnd finns en budgeterad sjuklönekostnad. 
Fördelas hela statsbidraget för sjuklönerna kommer nämnderna att kompenseras två 
gånger för den ”normala” sjuklönenivån i redovisningen. Av total ersättning för perioden 
april-november på 18,7 mnkr beräknas ca 8,4 mnkr avse ökade kostnader för sjuklöner 
medan resterande 10,3 mnkr avser den normala sjukfrånvaron. 
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Den del av statsbidraget för sjuklöner som motsvarar budgeterad nivå av normala 
sjuklöner på nämnderna föreslås ligga kvar på Finansförvaltningen. Inför 
räkenskapssammandraget (jämförandestatistiken som lämnas till SCB) kommer 
statsbidraget att fördelas till nämnderna med en generell fördelningsnyckel som utgår 
från nämndernas personalkostnader. I räkenskapssammandraget redovisas endast 
faktiska kostnader på slutkostnadsställen och här redovisas ingen budget eller 
budgetavvikelse, vilket gör att kompensationen bör fördelas i denna del som finns 
utanför redovisningssystemet med budget.    
 
Med hänsyn till att det ännu inte är fastställt vilken ersättning som kommer att betalas ut 
för de sista två månaderna föreslås att ekonomichef beslutar vilka belopp som fördelas i 
årsbokslutet, utifrån föreslagen fördelningsmodell om den överskjutande delen.      
 
Bakgrund statsbidrag merkostnader Covid-19 
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner 
och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av 
sjukdomen covid-19 med totalt 20 mdr, fördelade på två ansökningsperioder feb-aug 
samt sep-nov. 
 
Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas för skäliga kostnader inom 
verksamheter som anges i 1 § förordningen och som avser: 
 

 hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt 
provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har 
lämnats på annat sätt, 

 

 smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168), 
 

 personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning 
av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, 
provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används 
på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i 
vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist 
på till följd av spridningen av covid-19, 

 

 sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser 
verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller 

 

 övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande 
samt skyndsamma transporter. 

 
Karlshamns kommun har ansökt om 9,2 mnkr i första ansökan och kommer att erhålla 
8,3 mnkr enligt besked från socialstyrelsen den 27 november 2020. Anledningen till att 
Karlshamn inte kompenserats för hela kostnaden beror på att totala återsökta 
statsbidragen från regioner och kommuner överstiger vad som avsatts till utbetalningar.  
Det finns möjlighet att ansöka om överskjutande del vid ansökan två. I den andra 
ansökan som kommer att beslutas under 2021 uppgår beloppet till 6,1 mnkr varav 5,2 
mnkr är för ansökan två och 0,9 mnkr från överskjutande del från första ansökan.  
 
Statsbidragen för merkostnader föreslås fördelas till nämnderna med hänsyn till vilka 
kostnader som beviljas ersättning av Socialstyrelsen.   
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Med hänsyn till att det ännu inte är fastställt vilken ersättning som kommer att betalas ut 
för merkostnaderna i ansökan 2 föreslås att ekonomichef beslutar vilka belopp som 
fördelas i årsbokslutet utifrån föreslagen modell ovan. 
 
Bakgrund budgeterade medel för Covid-19 på Kommunstyrelsens anslag till förfogande 
 
Pandemin har påverkat den kommunala verksamheten med intäktsbortfall också. 
Intäktsbortfall kompenseras inte av socialstyrelsens statsbidrag för merkostnader. Det 
finns också verksamheter som har ställts om för att utföra andra uppdrag knutna till 
pandemin som sannolikt inte kommer att kompenseras av Socialstyrelsen.  
 
De här två delarna påverkar nämndernas resultat och föreslås kompenseras med det 
anslag som beslutats om av Kommunfullmäktige den 27 april för ökade kostnader under 
pandemin. Fördelningen föreslås ske med procentuellt utifrån förlorade intäkter alt. 
ökade kostnader som inte kompenserat av statsbidraget för merkostnader vid Covid-19.    
 
Med hänsyn till att det ännu inte är fastställt vilken ersättning som kommer att betalas ut 
för merkostnaderna föreslås att ekonomichef beslutar vilka belopp som fördelas i 
årsbokslutet utifrån föreslagen modell ovan. 
 
Beslutsunderlag 

 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-01 
Fördelning av bidrag sjuklöner och merkostnader Covid-19 
Fördelning av budget Covid-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 285 Avskrivning av fordringar 2020 2020/3026 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att avskrivning av fordringar görs enligt bilagda handlingar med 250 930 kronor, samt 
 
att finansiering görs genom 2020 års avsatta medel för kundförluster. 

 
Sammanfattning 

 
Ekonomikontoret bedriver kravverksamhet löpande under året för att få betalt för 
kommunens utestående fordringar. Nedanstående belopp avser de fordringar som trots 
påminnelser och krav fortfarande inte är reglerade. I samtliga fall har rättsliga åtgärder 
vidtagits. Då dessa fordringar enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning inte 
längre kan beaktas som tillgång, förslås de bli föremål för avskrivning i 2020 års 
räkenskaper. 
 
Kommunens avskrivningar 
Kapitalbelopp 194 248,- 
BF/KFM kostnader (inkl. Sotningstjänsten och stadsbibliotek) 48 762,- 
Inkasso 7 920,- 
Summa kronor att anvisa 250 930,- 

 
Efterbevakning av ovanstående fordringar kommer dock att fortsätta ske genom Intrum 
Justitia Inkassobevakning AB. 
 
Beslutsunderlag 

 
Sammanställning avskrivningar per fakturagrupp 2020 
Historik över avskrivningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Redovisningschefen 
Kravhandläggare Rebecka Nilsson 
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§ 286 Utökat medlemsbidrag under år 2021 för kostnader i verksamhet med högre 

systemledning inom Räddningstjänsten Västra Blekinge 2020/3166 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att i driftbudgetförslaget för år 2021 beakta Räddningstjänsten Västra Blekinges 

skrivelse rörande utökat medlemsbidrag om 281 486 kronor för år 2021 för verksamhet 
med högre systemledning.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner i förbundet fattar 
likalydande beslut baserat på sina respektive andelar. 
 
Sammanfattning 

 
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge har av medlemskommunernas samråd i 
samrådsorganet Blekinge Väst anmodats att till medlemskommunerna inkomma med en 
särskild skrivelse som redovisar förbundets planering av den högre systemledningen 
samt vilka eventuella behov av utökade medlemsbidrag som påfordras för denna 
verksamhet inför budgetåret 2021. 
 
Räddningstjänstförbundet har i skrivelse 2020-10-01 anhållit om utökat medlemsbidrag 
från medlemskommunerna om totalt 487 000 kr för år 2021, varav 283 500 kr utgör 
vidareföring av statsbidrag för verksamheten med Högre systemledning enligt 
budgetproposition 2020/21: 1 utgiftsområde 25 sidan 28, om vilken Riksdagen väntas 
fatta beslut i december 2020 (se bilaga), och 203 500 kr utgör rent medlemsbidrag 
finansierat av kommunalskattemedel och motsvarande.  
 
Räddningstjänstsförbundets anhållan bör bifallas då den planerade verksamheten utgör 
en del av den nationella utvecklingen av räddningstjänstsväsendet i riket (se bilaga 
regeringens lagrådsremiss av den 7 maj 2020, En effektivare kommunal 
räddningstjänst). 
 
De sökta bidragsbeloppen fördelar sig enligt nedan med hänsyn till gällande andelstal 
vid fördelning av förbundets kostnader via medlemsbidrag: 
 
Faktor  Karlshamn Sölvesborg Olofström Summa 
 
Andelstal  57,8 % 24,9 % 17,3 % 100 % 
Vidarefört statsbidrag 163 863 kr 70 592 kr 49 044 kr 283 500 kr 
Rent medlemsbidrag 117 623 kr 50 671 kr 35 206 kr 203 500 kr 
Summa:  281 486 kr 121 263 kr 84 250 kr 487 000 kr 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Skrivelse från Räddningstjänsten Västra Blekinge rörande högre systemledning 
2 Lagrådsremiss - En effektivare kommunal räddningstjänst 

 
Beslutet skickas till 

 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun  
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§ 287 Inledande diskussioner rörande utökat samarbete inom 

räddningstjänstområdet 2020/3594 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ge kommundirektören i uppdrag att på tjänstepersonsnivå inleda kontakter med 

övriga kommuner i Blekinge samt närliggande kommuner utanför länsgränsen angående 
möjligheterna till utökat samarbete inom räddningstjänstområdet. 
 
Sammanfattning 

 
Karlshamns kommun har inlett ett omfattande arbete med att se över den egna 
organisationen för att minska kostnaderna. I det sammanhanget är det relevant att även 
titta på verksamheter som bedriv i bolag eller kommunalförbund för kommunens 
räkning. En gemensam ledning och administration för kommunalförbunden i västra 
Blekinge är just nu inte aktuell vilket väcker frågan om andra möjliga samarbeten.  
 
Den svenska räddningstjänsten är inne i en förändringsprocess där frågan om högre 
regional ledning är en del men också behovet av uthållighet över tid och mer effektivt 
resursutnyttjande. Att bedriva räddningstjänst i större sammanhang än en enskild 
kommun är vanligt och Blekinge är inget undantag.  Att Blekinge trots sin relativa 
litenhet har två kommunalförbund inom räddningstjänst har historiska orsaker men 
under senare år har samarbetet mellan de bägge förbunden fördjupats och man har 
också startat samarbeten både vad det gäller den operativa verksamheten samt till vissa 
delar administration och ledning.   
 
Nästa steg skulle kunna vara att se över möjligheterna till en gemensam organisation för 
räddningstjänst i hela Blekinge. Blekinge som geografi omfattar inte mer befolkning eller 
yta än en större kommun varför storleken inte bör vara en begränsning. 
Att belysa möjligheterna till en gemensam räddningstjänst för Blekinge bör initialt kunna 
ske genom kontakter på tjänstemannanivå i de fem kommunerna varpå återkoppling får 
ske till kommunstyrelsen inför fortsatt fördjupning 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att kommunstyrelsen ska ge kommundirektören i uppdrag 
att på tjänstemannanivå inleda kontakter med övriga kommuner i Blekinge samt 
närliggande kommuner utanför länsgränsen angående möjligheterna till utökat 
samarbete inom räddningstjänstområdet. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings yrkande.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Magnus Gärdebrings yrkande. 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 288 Ansökan om stärkt finansiering för Blekinge Arkipelag 2020/3073 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ge Blekinge Arkipelag i uppdrag att arbeta fram en ny femårig finansieringsplan för 
Blekinge Arkipelags verksamhet under 2021-2025, samt 
 
att det årliga stödet till Blekinge Arkipelag ska ligga på samma nivå som det gör idag 
med indexuppräkning.  
 
Marco Gustavsson (C) och Bodil Frigren Ericsson (L) meddelar jäv och deltar inte i 
beslutet.  
 
Sammanfattning 

 
Föreningen Blekinge Arkipelag ansöker om stärkt finansiering för sin verksamhet. 
Föreningen har mellan åren 2011-2019 haft kontor bemannat av en fast anställd. Vid ett 
omtag med bland annat ny styrelse och nytt arbetssätt i föreningen 2017-2018 
bestämdes bland annat att öka föreningens aktiviteter, projekt och resultat samt att på 
sikt kunna bli åtminstone en person till i den fasta arbetsstyrkan. Aktivitetsnivån har 
under 2018-2020 ökat kraftigt, intresset för och deltagandet i föreningens verksamhet 
har följt efter.  
 
Sedan februari 2019 har kontoret varit bemannat av två personer med anledning 
av en pågående obligatorisk utvärdering av tio års verksamhet.  
 
Sölvesborgs kommun tar 2020-10-19 formellt beslut om att söka medlemskap i 
Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Sölvesborgs medverkan ger två möjligheter: a) att 
hålla kvar vid ett kontor bemannat av en person som då behöver rikta arbetet mot fyra 
kommuner istället för tre, eller b) att gemensamt finansiera en andra tjänst genom att 
dubblera ordinarie finansiering av Blekinge Arkipelag.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Ansökan om stärkt finansiering för Blekinge Arkipelag 
2 Bemanning och finansiering av Blekinge Arkipelag 
3 Utökat diskussionsunderlag 

 
Yrkanden 

 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
tjänstemannaförslaget:  
 
att anta en ny femårig finansieringsplan för Blekinge Arkipelags 

verksamhet under 2021-2025, 
 
att fr o m 2021 räkna upp det tidigare årliga stödet i enlighet med 

utveckling av index. (För Karlshamns kommuns del från 155 tkr/år till 165 tkr/år), 
 
att tillsammans med Ronneby och Karlskrona kommuner samt Havs- och 
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vattenmyndigheten fortsätta finansiera en andra heltidstjänst under oktober – december 
2021 efter det att erhållet stöd för 10-årsutvärderingen förbrukats. (Omfattar för 
Karlshamns kommuns del totalt 48 tkr), 
 
att fr o m 2022 t o m 2025 tillsammans med Ronneby, Karlskrona och  
Sölvesborgs kommuner samt Havs- och vattenmyndigheten finansiera två heltidstjänster 
hos Blekinge Arkipelag. (För Karlshamns kommuns del 165 tkr x2 = 330 tkr/år), samt  
 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens oförutsedda.  

 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M) och Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för 
Magnus Gärdebrings yrkande.   
 
Beslutet skickas till 

 
Föreningen Blekinge Arkipelag 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 289 Utökning av biosfärområde Blekinge Arkipelag 2020/3292 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun ställer sig positiv till att ansöka om att utöka nuvarande 

biosfärområde Blekinge Arkipelag med Sölvesborgs kommun enligt förslag, samt  
 
att ovanstående gäller under förutsättning att Sölvesborgs kommun finansierar 

kostnaderna härledda till ansökan fullt ut samt tillkommande kostnader för utbyte av 
informationsmaterial hänförda till Sölvesborgs kommuns medlemskap i Blekinge 
Arkipelag. 
 
Sammanfattning 
 
Sölvesborgs kommun ansöker om att delar av kommunen ansluts till biosfärområde 
Blekinge Arkipelag enligt bilagd ansökan. 
 
2020-2021 genomför Blekinge Arkipelag en utvärdering till Unesco av 10 års 
verksamhet. Utvärderingen utgör ett fönster att omformera biosfärområdet och det är ett 
administrativt lägligt tillfälle att ansluta delar av Sölvesborgs kommun till Blekinge 
Arkipelag. 
 
Blekinge Arkipelags styrelse är positiv till Sölvesborgs anslutning och genomförde därför 
den 2 november ett möte med huvudmännen, nuvarande tre biosfärkommuner samt 
Länsstyrelsen i Blekinge för att stämma av hur huvudmännen ställer sig till och vilka 
frågor som reses i samband med Sölvesborgs eventuella anslutning. Alla parter var 
positiva. Sölvesborgs kommun kompletterar Blekinge Arkipelag, dels genom dess kusts 
karaktär som skiljer sig från övriga kommuners, dels genom att vara en betydelsefull 
”port” både land- och sjövägen till Blekinge och Blekinge Arkipelag. 
 
Vid mötet enades huvudmännen och Blekinge Arkipelags styrelse om att kommunerna 
formellt behandlar ansökan om utökning av biosfärområdet, innan biosfärområdets 
styrelse formellt fattar beslut i ärendet samt genomför de förändringar som en ansökan 
om utökning till Unesco kräver. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Tjänsteskrivelse från Blekinge Arkipelag, Sölvesborgs inträde i BBA 
2 Sölvesborgs kommuns ansökan om inträde i BBA 
3 Tjänsteskrivelse från Sölvesborgs kommun, inträde i BBA 
4 Bemanning och finansiering av Blekinge Arkipelag 

 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Arkipelag 
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§ 290 Strategiskt program Stilleryd - Elleholm 2020/3574 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att uppdra åt stadsbyggnadsavdelningen att starta arbetet med upprättande av ett 
strategiskt program för området Stilleryd - Elleholm, enligt kartbilaga, 
 
att kostnaden för strategiskt program Stilleryd - Elleholm finansieras med 600 000 kr 
genom kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2021, samt  
 
att kostnaden om 400 000 kr för 2022 hanteras i kommande budgetarbete. 
 
Sammanfattning 

 
Karlshamns kommuns gällande översiktsplan, Karlshamn 2030, antogs den 4 maj 2015. 
Översiktsplanen pekar ut 50 geografiska utvecklingsområden av varierande storlek och 
anger en långsiktig och hållbar färdriktning för kommunen som helhet. Många frågor 
behöver dock studeras vidare på en mer detaljerad nivå och översiktsplanen anger att 
fördjupningar eller strategiska programarbeten behöver tas fram för flera områden. För 
området Stilleryd - Elleholm anges att ett strategiskt program bör upprättas.  
 
Verksamheterna i programområdet är en stor resurs för utvecklingen av näringslivet i 
kommunen och regionen. Utvecklingsmöjligheterna för dessa och nya verksamheter 
behöver säkerställas. Samtidigt innefattar programområdet värdefulla natur- och kultur-
miljöer och rekreations- och friluftsområden som utvecklingen behöver ta hänsyn till.  
 
I översiktsplanen berörs fem geografiska delområden av programområdets avgränsning. 
Området vid trafikplats Karlshamn Väst ingår dock i andra pågående planarbeten och 
ska därför inte behandlas i det strategiska programmet för Stilleryd - Elleholm. 
Ungefärlig avgränsning av programområdet framgår av kartbilaga.  
 
I programmet ska riktlinjer för hur området kan och bör användas, utvecklas och 
bevaras tas fram. Programmet kommer sedan att fungerar som underlag för kommande 
beslut och planläggning i området. Vid planering för nya verksamheter och funktioner är 
det viktigt att verka för ett hållbart resande och hållbara transporter. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-08 
Kartbilaga 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Controller Susanne Andersen 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 291 Fastställande av tomtpris för villatomter inom flygfältet, Tostarp 4:93 - 4:103 

2020/3221 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa tomtpriset till 550 kronor per kvadratmeter för Tostarp 4:93 - Tostarp 4:103. 

 
Sammanfattning 
 
Utbyggnaden av infrastrukturen på gamla flygfältet i Asarum (projekt 0106), etapp två, är 
klar i månadsskiftet november/december. Då är det lämpligt att påbörja försäljning av 
tomterna. Enligt detaljplanen får 20 procent av fastigheterna bebyggas. Det gör att en 
större tomt är mer värdefull eftersom byggrätten blir större. Därför är det lämpligt med ett 
kvadratmeterpris istället för ett pris som gäller för samtliga tomter. Tomterna varierar i 
storlek från 834 m2 till 1472 m2.  
 
Med ett kvadratmeterpris på 500 kr kommer tomterna att kosta från 417 tkr till 736 tkr. 
Sammanlagt finns ca 13 200 kvadratmeter som blir till salu vilket ger en intäkt på ca  
6 600 000 kronor. Med detta pris beräknas exploateringen att gå ihop. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Karta 
2 Protokollsutdrag KSAU § 349/2020 Fastställande av tomtpris för villatomter inom 

flygfältet 
 
Yrkanden 

 
Marie Sällström (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar att tomtpriset sätts till 550 kr per 
kvadratmeter i syfte att säkerställa en marginal i det fall någon eller några tomter inte blir 
sålda.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Marie Sällström (S) och Magnus Gärdebrings (M) yrkande.  
 
Beslutet skickas till 

 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
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§ 292 Tomt till framtida LSS-boende (Tostarp 4:93) 2016/4304 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att kommunen behåller tomten Tostarp 4:93 för möjlighet att i framtiden bygga LSS-
boende.  
 
Sammanfattning 
 
Utbyggnaden av infrastrukturen på gamla flygfältet i Asarum (projekt 0106), etapp två, är 
färdig i månadsskiftet november/december 2020. Då är det lämpligt att påbörja 
försäljning av tomterna. Tomten Tostarp 4:93 gjordes större vid lantmäteriförrättningen 
för att ge möjlighet att i framtiden bygga LSS-boende. Kommunen bör därför behålla 
aktuell tomt vid försäljningen av övriga tomter.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Karta 
2 Protokollsutdrag KSAU § 349/2020 Fastställande av tomtpris för villatomter inom 

flygfältet 
 
Yrkanden 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att vi inte ska peka ut enbart LSS-boende för framtida 
användning utan istället ange framtida kommunalt användande.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 
Beslutsgång 

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

 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
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§ 293 Förstudie rörande kastpoolsanläggning i Karlshamn 2020/3486 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ställa sig positiv till en etablering av en kastpoolsanläggning i kommunen, samt 
 
att Karlshamns kommun inte ska vara medfinansiär i aktuellt projekt. 

 
Sammanfattning 

 
En förstudie om möjligheten till att etablera en kastpoolsanläggning i Karlshamn är nu 
klar. Förstudien har genomförts av Svenska Castingförbundet tillsammans med 
Mieådalens Sportfiskeklubb. Förstudien har haft stöd och medfinansiering från 
Riksidrottsförbundet, Region Blekinge, ABU Garcia, Mörrums Kronolaxfiske, 
Karlshamns kommun, och Sparbanken i Karlshamns näringslivsstiftelse. Förstudiens 
syfte har varit att ta fram ett fördjupat underlag med förslag kring affärsmodeller för 
finansiering, etablering och drift av en kastpoolsanläggning i Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Rapport förstudie kastpool 
2 Bilaga 1 till förstudien 
3 Bilaga 2 till förstudien, länk till film om casting 

 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
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§ 294 Finansiering av infrastrukturprojekt GC-väg etapp 2 Vekerum-Mörrum 

2020/2732 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att medfinansiering av GC-väg etapp 2 delen Vekerum-Mörrum sker inom ramen för 

kommunstyrelsens investeringsbudget med 250 tkr år 2020, 1 650 tkr år 2021, 7 100 tkr 
år 2022 och 1 800 tkr år 2023,  
 
att finansiera 250 tkr år 2020 inom ramen för kommunstyrelsens större 

investeringsprojekt,  
 
att finansiera 1 650 tkr år 2021 genom omfördelning från kommunstyrelsens anslag till 

förfogande till investeringar större än 7 000 tkr, samt 
 
att finansiering år 2022-2023 hanteras i kommande budgetarbete 

 
Sammanfattning 
 
Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Karlshamns kommun är tecknat. Enligt 
avtalet ska kostnader faktureras kommunen löpande under projektet, en uppskattad 
tidplan finns framtagen av Trafikverket som löper från 2020 till 2023.  
 
I kommunens investeringsbudget för 2020 finns det inga pengar avsatta för projektet. I 
tidigare överenskommelser med Trafikverket har kommunen inte tagit några kostnader 
innan byggstart och därför har man inte räknat med kostnader i detta projekt förrän 
2022. 
 
Kostnadsfördelning per år framgår av nedan uppgifter från Trafikverket där Karlshamns 
kommun står för 50 % av kostnaden i projektet.  
 
Detta är en kostnadsbudget framtagen i ett tidigt skede av projektet och kan komma att 
förändras när upphandling i de olika faserna genomförts. 
 

År Total kostnad  Kommunens del Projektfas 

2020 500 tkr 250 tkr Projektering 

2021 3 300 tkr 1 650 tkr Projektering 

2022 14 200 tkr 7 100 tkr Produktion  

2023 3 600 tkr 1 800 tkr Produktion 

 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10 
Protokollsutdrag KSAU 353/2020 Finansiering av infrastrukturprojekt GC-väg etapp 2 
Vekerum-Mörrum 
Undertecknat medfinansieringsavtal TRV 2018/134172 gc-väg utmed väg 554 och 
557 Mörrum-Vekerum 
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Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) och Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 

 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Controller Susanne Andersen 
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§ 295 Finansiering rörande belysning av infrastrukturprojekt GC-väg etapp 2 

Vekerum-Mörrum 2020/2732 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att finansiera belysning av GC-väg etapp 2 Vekerum-Mörrum med 600 tkr år 2023, samt   

 
att finansieringen hanteras i kommande budgetarbete.  
 
Sammanfattning 

 
I medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och Karlshamns kommun återstår beslut 
om belysningsanläggning av delar av etapp 2 i infrastrukturprojektet GC-väg Vekerum-
Mörrum. Finansieringen av belysningsdelen står Karlshamns kommun för till 100 
procent. Övriga delar finansierar kommunen och Trafikverket till 50 procent vardera.  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-09 att belysa GC-
vägen mellan Vekerum och Mörrum i samband med Trafikverkets byggnation.  
 
Den del som är tänkt att belysas utmed gång- och cykelvägen är utanför tätorten på 
Byggesvägen från Jössastigen fram till E22. Sträckan som är tänkt att omfattas av ny 
belysning är cirka 600 meter enligt paragraf § 5 i avtalet. Den beräknade kostnaden för 
belysningen är 600 tkr. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att finansiera kostnaden om 600 tkr för belysning av 
aktuell sträcka genom kommunstyrelsens investeringsbudget för projekt över 7 000 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TFN § 180/2020 Projekt Cykelväg väg 554 Vekerum - Mörrum 
2 Karta etapp 2 Vekerum-Mörrum 
3 Undertecknat medfinansieringsavtal TRV 2018/134172 gc-väg utmed väg 554 och 

557 Mörrum-Vekerum 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Controller Susanne Andersen 
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§ 296 Sanering av förorenad mark i Vägga småbåtshamn, del av fastigheten 

Karlshamn 5:1 2020/437 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att genomföra sanering av förorenad mark inom en del av fastigheten Karlshamn 5:1, 

under år 2021, samt  
 
att finansiering av saneringen sker inom ramen för den årliga budget som är avsatt för 

deponier. 
 
Sammanfattning 

 
Under år 2020 har en översiktlig markmiljöundersökning genomförts för att få en bild av 
föroreningssituationen i småbåtshamnen i Vägga. På östra sidan av Väggaviken finns 
en mindre slip. I anslutning till och norr om den lilla slipen finns höga halter av 
föroreningar ytligt i marken. Området behöver saneras för att minska miljöriskerna och 
för att arrendatorn ska kunna använda området för sin verksamhet. Kostnaden för att 
sanera det undersökta området uppskattas till cirka 1,3 miljoner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga 1. Karta över saneringsområde i Vägga småbåtshamn, del av fastigheten 
Karlshamn 5:1 
Bilaga 2. Rapport Kompletterande miljöteknisk markundersökning inom 
fastigheten Karlshamn 5:1 inom Vägga småbåtshamn 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Miljöingenjör Katrine Svensson 
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§ 297 Alternativ Östersjöfestival 2021 2020/3153 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att inte genomföra Östersjöfestivalen 2021, samt  
 
att inte planera vidare för alternativa former av festivalen.  

 
Sammanfattning 

 
Varje år vecka 29 anordnas Östersjöfestivalen i Karlshamns stadskärna. Staden fylls av 
liv och rörelse och 150 000 besökare rör sig på stadens gator. Detta gör att 
Östersjöfestivalen är ett viktigt och populärt inslag för såväl besökare som invånare och 
näringsidkare. Festivalen är även ett känt och väl ansett varumärke bland landets 
stadsfester. 
 
Östersjöfestivalen ställdes in på grund av covid-19 2020. Det är ovisst även inför 2021 
års Östersjöfestival, då covid–19 fortfarande är utbredd i landet. Med största sannolikhet 
går det inte att genomföra en ”normal” festival 2021. Detta gör att vi får hitta andra 
lösningar för att genomföra någon form av Östersjöfestival 2021. Det är av största vikt 
att man genomför en festival då den är viktig för våra näringsidkare, invånare samt 
besökare. Det är även viktigt att hålla namnet Östersjöfestivalen i Karlshamn levande, 
då detta är ett starkt varumärke för kommunen. 
 
Förslag föreligger att genomföra Östersjöfestivalen 2021 under hela sommaren om det 
inte går att genomföra en traditionsenlig festival under vecka 29 på grund utav covid–19 
och gällande restriktioner. Upplägget medför att vi kan sprida ut arrangemangen under 
sommaren och inte koncentrera allt till 4 dagar vilket medför att mycket människor 
samlas i stadskärnan. En riskreducerad festival kan spridas geografiskt i kommunen och 
ge en positiv påverkan för såväl näringsidkare, invånare och besökare. 
 
För att kunna genomföra en riskreducerad festival beräknas kostnaden ligga i samma 
nivå som en traditionell festival, dvs befintlig budget behövs för Östersjöfestivalen 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Evenemangssamordnare Daniel Svenssons tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Evenemangssamordnare Daniel Svensson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-15 

Sida 37(43) 

 
 
§ 298 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 5349-20 2017/1450 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta yttrandet som sitt eget och översända det till förvaltningsrätten.  
 
Sammanfattning 

 
Peter Nilsson har överklagat kommunstyrelsens beslut 2020-10-20 § 220 att inte 
erbjuda Jonetti AB att förvärva del av fastigheten Matvik 1:54. Förvaltningsrätten har i ett 
föreläggande gett Karlshamns kommun tillfälle att lämna ett yttrande över innehållet i 
Peter Nilssons överklagan.  
 
Yttrandet ska vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 29 december 2020.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Plankarta till detaljplan för del av fastigheten Matvik 1-54 mfl 
2 Detaljplan för del av fastigheten Matvik 1-54 mfl 
3 Kommunstyrelsens reglemente 
4 Yttrande - Peter Nilsson ./. Karlshamns kommun angående laglighetsprövning 

enligt kommunallagen 
5 Växjö_FR_5349-20_Aktbil_12 

 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag på förslaget.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till förslaget.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattsons yrkande.   
 
Beslutet skickas till 

 
Förvaltningsrätten i Växjö  
Mark- och exploateringsingenjörerna 
Kommunjuristerna 
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§ 299 Arkiv- och dataskyddstillsyn 2020 2020/3219 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Den 16 oktober 2020 genomförde kommunalförbundet Sydarkivera en årlig arkivtillsyn. 
Tillsynsområdet för år 2020 var intern service (ekonomi, personal, IT, upphandling m.m.) 
och samhällsservice (konsumentstöd, borgerlig vigsel, medborgarkontor, 
arbetsmarknadsfrågor, turism, näringsliv m.m.). Fokus för tillsynen var 
informationshantering i den löpande verksamheten, arkivorganisation och styrning av 
verksamheten. Arkivtillsynen genomfördes i ett webbmöte och utgick ifrån en enkät som 
respektive verksamhet skickat in. Sydarkivera har efter tillsynen inkommit med en 
åtgärdsplan.  
 
Sydarkivera konstaterar inte några avvikelser, dvs. att kommunstyrelsen bryter mot lag 
eller förordning. En stark rekommendation från Sydarkivera är dock att uppdatera 
kommunstyrelsens arkivbeskrivning. Det framgår av 6 § punkt 2 i arkivlagen (1990:782) 
att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag 
av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat. Vidare 
framgår av 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att varje myndighet 
ska upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.  
 
Ytterligare rekommendationer är att besluta om arkivorganisation, genomföra 
kontinuerliga systeminventeringar, utbilda verksamheterna i diarieföring, skicka 
pliktexemplar till Kungliga biblioteket m.fl. samt vidta vissa åtgärder gällande 
närarkiv/mellanarkiv i form av att höja säkerheten för handlingarna, se över klimatet i 
arkivlokalerna samt ta fram driftinstruktioner och kris- och beredskapsplaner.  
 
I samband med arkivtillsynen genomfördes också en stickprovskontroll av 
kommunstyrelsens dataskyddsefterlevnad. Kontrollen genomfördes genom att 
Sydarkivera ställde ett antal frågor med koppling till de områden som arkivtillsynen 
avsåg. Sydarkivera har efter kontrollen inkommit med dokumentation över de svar som 
lämnades.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Åtgärdsplan 2020 intern service och samhällsservice - Karlshamns kommun 
2 Närvarolista vid arkivinspektion Karlshamns kommun 
3 Efterlevnadskontroll Dataskydd Karlshamn 

 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Arkivföreståndare Julia Solokof 
Kommunjuristerna 
Berörda chefer 
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§ 300 Val av politisk samordnare för demokrati och folkhälsa 2018/4353 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att bevilja Gitte Ejdetjärns (S) avsägelse av uppdraget som politisk samordnare för 
demokrati och hälsa med tillhörande uppdrag från och med 2020-12-31, samt  
 
att utse Ida Larsson (S) till politisk samordnare för demokrati och hälsa med tillhörande 
uppdrag från och med 2021-01-01.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 § 332 att tillsätta politiska samordnare under 
mandatperioden 2019-2022 inom områdena utbildnings- och kulturfrågor, omsorgs- och 
välfärdsfrågor, hållbar utveckling, landsbygds och skärgårdsfrågor samt demokrati- och 
folkhälsofrågor.  
 
Gitte Ejdetjärn (S) har 2020-12-08 avsagt sig uppdraget som politisk samordnare för 
demokrati och folkhälsa. Socialdemokraternas gruppledare Per-Ola Mattsson har  
2020-12-09 meddelat att man nominerar Ida Larsson (S) till ny politisk samordnare för 
demokrati och folkhälsa.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10 
Avsägelse från Gitte Ejdetjärn 
Nominering från Socialdemokraternas gruppledare Per-Ola Mattsson 
 
Beslutet skickas till 

 
Ida Larsson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Utredare Anna Persson 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 301 Polisanmälan rörande bisysslor och oegentliga inköp 2020/1622 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att göra en polisanmälan gällande de oegentligheter och misstankar om brott som 
upptäckts på arbetsmarknadsenheten. 
 
Sammanfattning 
 
Två medarbetare som har arbetat i kommunen har samtidigt varit huvudmän och 
medlemmar i den ekonomiska föreningen Resurs i Blekinge (föreningen). De två 
medarbetarna har undanhållit information om att de är verkliga huvudmän i föreningen 
och att de har ett ekonomiskt intresse i densamma.  
 
Kommunen anlitade Ernst & Young att genomföra en utredning för att utreda eventuella 
jävssituationer för medarbetarna. Utredningen som presenterades visade på en rad 
olika situationer där de tidigare medarbetarna var jäviga. De två huvudmännen har 
tillsammans med tidigare medarbetare arrangerat en rad olika transaktioner som kan 
misstänkas vara brottsliga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Valdemar Ruschs tjänsteskrivelse 
Polisanmälan 
 
Beslutet skickas till 

 
Nämnden för arbete och välfärds ordförande Ulla Sandgren 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
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§ 302 Redovisning av delegationsbeslut december 2020 2020/368 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen har överlåtet 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 12 november – 11 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut december 2020 
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§ 303 Handlingar för kännedom december 2020 2020/369 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 12 november – 11 december 
2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Rapport handlingar för kännedom december 2020 
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§ 304 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen rörande analysunderlag för 

beslutade personalnedskärningar 2020/3652 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att avslå nämndinitiativet. 

 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsoppositionen har genom Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) 
och Britt Jämstorp (KD) inkommit med nämndinitiativ gällande analysunderlag för 
personalminskningarna med 25 miljoner. I nämndinitiativet föreslås det att 
kommunstyrelsen bör får ett underlag för analys och riskbedömning gällande beslutade 
personalnedskärningar. Ett underlag för analys bör innehålla följande parametrar:  
 

- Nuläge 
- Förändring av chef- och tjänstemannabesättning 5 år tillbaka i tiden 
- Förändring av den totala personalen per förvaltning 
- Konsekvensbeskrivning av möjliga personalminskningar 

 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsen får ta del av ett underlag för analys och riskbedömning i samband 

med genomförandet av personalnedskärningarna.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Nämndinitiativ från moderaterna rörande analysunderlag för beslutade 

personalnedskärningar 
 
Yrkanden 

 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på nämndinitiativet eftersom förslaget kommer att 
fördröja processen gällande genomförandet av personalnedskärningarna.  
 
Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall 
till nämndinitiativet.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
avslå nämndinitiativet. 
 
Reservationer 

 
Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren 
(M) och Magnus Gärdebring (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 


