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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:00 – 16:30 (ajournering kl. 14.00-
15.15) 

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej § 19 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ordf § 19 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen 
Elin Petersson, from § 4 

Ledamot 
Ledamot 

(MP) 
(M) 

Marie Sällström Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren, tom § 4 Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M), § 3 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M), from § 5 
Sofie Ekenberg (C), § 19 

 Elin Petersson (M) 
Magnus Sandgren (M) 
Per-Ola Mattsson (S) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Jan Bremberg (S), Ulla Sandgren (S), Ulf Ohlsson (M), 
Claes Jansson (MP), Lena Sandgren (S), tom § 4, Johnny Persson (S), tom § 
18, Lars-Olof Larsson (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare  
Tommy Andersson, ordförande SydostLeader, §3 
Jenny Andersson, folkhälsostrateg, § 4 
 

 

 

Paragrafer 1-33  

Utses att justera Ida Larsson (S) 

Justeringsdatum  2021-02-05 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson (ej § 19) Mats Dahlbom (§ 19) 
   
Justerande Digital signatur  
 

 Ida Larsson 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2021-02-02 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-02-05 

Tillkännages t.o.m.: 2021-03-01 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 1 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Ida Larsson (S) att justera protokollet. 
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§ 2 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa dagordningen. 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-02 

Sida 7(49) 

 
 
§ 3 Information från SydostLeader 2020/2509 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
SydostLeader har 2020-11-12 inkommit med en hemställan om ett informationstillfälle i 
respektive kommun för att informera om verksamheten. Tommy Andersson, ordförande 
för SydostLeader, presenterar arbetsmetoden. 
 
SydostLeader omfattar kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge. 
Leaderområdet omfattar även, avseende Havs- och Fiskerifonden/EHFF, 
kommunerna Kalmar, Borgholm och Mörbylånga samt hela sjön Åsnen. 
 
Inför kommande programperiod har SydostLeader, efter avstämning och 
förankring, skickat in en intresseanmälan till Jordbruksverket för samtliga 
kommuner ovan om att bilda gemensamt Leaderområde programperioden 2021- 
2027.  
 
Beslutsunderlag 

 
Hemställan om information och avsiktsförklaring 
Intresseanmälan information kommuner 20200820 
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§ 4 Information om ungas levnadsvanor 2020 2021/413 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson informerar om resultatet av 
levnadsvaneundersökningen 2020.  
 
Beslutsunderlag 

 
Rapport om ungas levnadsvanor 2020 
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§ 5 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 
Arbetet rörande förberedelserna för personalneddragningar är i slutskedet, 
beslutsärende kommer upp på nästa sammanträde med kommunstyrelsen. Utredning 
och analys är i stort sett klara. 
 
Vaccination mot covid-19 – kommunen vaccinerar så mycket det går, använder allt 
vaccin vi får tilldelat, inget sparas. 
 
Stort tryck vad gäller etableringsfrågor – flertalet företag är intresserade av att etablera 
sig i kommunen. 
  
Karlshamnsfastigheter AB – en slutsats kring utredningen kommer att lämnas i juni.  
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§ 6 Val av arbetsutskott inom kommunstyrelsen 2019/217 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att välja följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
ARBETSUTSKOTTET INOM KOMMUNSTYRELSEN för åren 2019-2022:  
 
7 ledamöter    7 ersättare 
 

Per-Ola Mattsson (S), ordf  Annika Westerlund (S) 
Mats Dahlbom (C), 1 vice ordf Marco Gustavsson (C) 
Magnus Gärdebring (M), 2 vice ordf Bodil Frigren Ericsson (L) 
Björn Tenland Nurhadi (SD) Tor Billing (SD) 
Charlott Lorentzen (MP)  Claes Jansson (MP) 
Elin Petersson (M)  Britt Jämstorp (KD) 
Marie Sällström (S)  Ida Larsson (S) 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente 3 § ska det inom kommunstyrelsen finnas ett 
arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Nominering av ledamöter:  
 
För Karlshamnskoalitionen nominerar socialdemokraternas gruppledare Per-Ola 
Mattsson Per-Ola Mattsson och Marie Sällström, centerns gruppledare Mats Dahlbom 
nominerar Mats Dahlbom och miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen nominerar 
Charlott Lorentzen.  
 
För borgerligsamverkan nominerar moderaternas gruppledare Magnus Gärdebring 
Magnus Gärdebring och Elin Petersson.  
 
För SD nominerar sverigedemokraternas gruppledare Björn Tenland Nurhadi Björn 
Tenland Nurhadi.  
 
Nominering av ersättare:  
 
För Karlshamnskoalitionen nominerar socialdemokraternas gruppledare Per-Ola 
Mattsson Annika Westerlund och Ida Larsson, centerns gruppledare Mats Dahlbom 
nominerar Marco Gustavsson och miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen 
nominerar Claes Jansson.  
 
För borgerligsamverkan nominerar moderaternas gruppledare Magnus Gärdebring Bodil 
Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD).  
 
För SD nominerar sverigedemokraternas gruppledare Björn Tenland Nurhadi Tor Billing.  
 
Utskott inom kommunstyrelsen utses enligt nomineringarna.  
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Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Hemsidan 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Utredare Anna Persson 
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§ 7 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över verksamheten i nämnder, 

kommunalförbund och bolag 2021/203 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i mars ta 

fram ett förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktplikt. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen (KS) ska i enlighet med kommunallagen på kommunfullmäktiges (KF) 
uppdrag ha uppsikt över verksamheten i nämnder, kommunalförbund och bolag.  I 
kommunstyrelsens reglemente framgår till viss del hur detta ska hanteras medan 
organisation och upplägg i övrigt är en fråga för kommunstyrelsen. 
 
Under 2019 i samband med bokslutet 2018 uppstod frågan om hur kommunstyrelsens 
uppsikt kan utvecklas och effektiviseras. Behovet av att detta skedde lyftes också av 
kommunrevisionen som ett sätt att förbättra den övergripande ekonomistyrningen och 
förbättra KF:s underlag för eventuella åtgärder under budgetåret. 
 
Under 2019 och 2020 har kommunstyrelsen mer löpande än tidigare kallat till sig 
nämnder, bolag och förbund samt andra organisationer/aktörer där kommunen varit 
medlem eller varit intressent för information och diskussion. Det har i samband med 
dessa möten uttryckts önskemål från de kallade om en ökad tydlighet kring vad som ska 
redovisas. 
 
Sammantaget finns därför ett behov av att utifrån skrivningarna i reglementet avseende 
uppsikt ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens operativa arbete med detta. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-01-12 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-02 

Sida 13(49) 

 
 
§ 8 Medlemskap i Greater Copenhagen Committee (GCC) 2021/301 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att Karlshamns kommun tillsammans med övriga kommuner i Blekinge och Region 
Blekinge ansöker om medlemskap i Greater Copenhagen Committe (GCC). 
 
Sammanfattning 
 
Blekinges kommuner och Region Blekinge har erbjudits medlemskap i Greater 
Copenhagen Committee (GCC), en organisation som bedriver verksamhet inom i 
huvudsak tre områden, internationellt varumärke, näringspolitiskt partnerskap samt 
politiskt samarbete. För att ytterligare synliggöra Blekinges styrkor och attraktivitet samt 
för att förbättra förutsättningarna för utveckling och samarbete förslås att Region 
Blekinge och Blekinges kommuner blir medlemmar i GCC från 1 januari 2022. Detta 
innebär då att Blekinge ställer sig bakom de prioriteringar som är gjorda inom ramen för 
samarbetet. Frågan om medlemskap har behandlats av det regionala samverkansrådet i 
Blekinge där Region Blekinge och samtliga kommuner är överens om att gå vidare i 
processen via beslut i respektive kommun innan beslut tas av Region Blekinge att göra 
en ansökan. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20 
 
Yrkanden 

 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar 
bifall till förslaget.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med liggande förslag. 
 
Beslutet skickas till 

 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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§ 9 Upphandling av cirkulationstvätt till vård-och omsorgspersonal 2020/3720 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att annonsera upphandlingen cirkulationstvätt till vård-och omsorgspersonal, samt 
 
att upphandla genom upphandlingsförfarandet öppen upphandling enligt LOU, 

lagen om offentlig upphandling. 
 
Sammanfattning 

 
Upphandlingen avser hyra av arbetskläder inklusive cirkulationstvätt för vård- och 
omsorgspersonal inom omsorgsförvaltningen, förvaltning arbete och välfärd och Cura 
Individutveckling AB.  
 
Med cirkulationstvätt avses en tjänst där leverantören äger, distribuerar textilier som 
hyrs av beställaren. Uppskattat avtalsvärde uppgår årligen till ca 2 250 000 SEK. 
 
Kommunen har inte kapacitet att utföra den aktuella tvätthanteringen i egen regi. 
Nuvarande anläggningar klarar inte av den kapacitet det kräver. 
 
Beslutsunderlag 

 
Avtalsförslag 
Administrativa föreskrifter 
Skakrav 
Bilaga priser 
Bilaga utvärderingsmodell 
Bilaga bedömningsmall 
Bilaga logotyp 
Fakturering Cura 
Leveransadresser Kommun och Cura 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav 
 
Beslutet skickas till 
 
Doris Zetterqvist, verksamhetsutvecklare, omsorgsförvaltningen 
Gunilla Appelqvist, handläggare, omsorgsförvaltningen 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef, förvaltningen för arbete och välfärd 
Berivan Gulec, enhetschef, förvaltningen för arbete och välfärd 
Linda Winnetoft, undersköterska, kommunal, omsorgsförvaltningen 
Maria Nyberg, kvalitetschef, Cura Individutveckling AB 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-02 

Sida 15(49) 

 
 
§ 10 Borgensram 2021 2020/3275 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 

ett totalt högsta lånebelopp om 355 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 290 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp 

till ett totalt högsta lånebelopp om 1 219 5000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 

ett totalt högsta lånebelopp om 547 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 536 431 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, samt 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
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Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för Stadsvapnet-koncernen och dess 
helägda dotterbolag uppgår till 3 281 410 000 kr om detta förslag beviljas. Totalt 
inklusive Västblekinge Miljö AB samt Netport Science Park AB uppgår totala 
borgensåtagandet till 3 372 410 000 kr om detta förslag beviljas.  
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2021 ingår en ökning med 317 754 tkr 
jämfört med föregående års borgensram samt en neddragning sedan föregående 
version med 42 747 tkr. 
 

 
 
Vad gäller ökningen per bolag samt neddragning i borgensramen 2021 hänvisas till 
tjänsteskrivelsen ”Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapnet” med bilagor.  
 
Sammanfattning av investeringsbudget per bolag för Stadsvapnet-koncernen, som 
ökningen av borgensramen ska finansiera, framgår i tabell; 
 

 
 
Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets ökning per bolag; 
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Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 4/2021 Borgensram för Stadsvapenkoncernen 2021 
Protokollsutdrag SV § 3/2021 Investeringsbudget 2021-2023 för 
Stadsvapenkoncernen 
Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
Västblekinge Miljö AB 
NetPort Science Park AB 
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§ 11 Nyupplåning för år 2021 2021/233 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2021 till 
200 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enighet med finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget där investeringsbudgeten för 2021 
uppgår till 240 mnkr. I tillhörande beslutad kassaflödesbudget beräknas behovet av 
nyupplåning för att finansiera investeringarna till ca 140 mnkr.   
 
Med hänsyn till förutsättningarna i omvärlden under pågående pandemi bör hänsyn tas 
till att budgeterade förutsättningar kan förändras och att behovet av nyupplåning kan bli 
större.  
 
Hänsyn bör också tas till att det likviditetsmässigt finns en planerad återbetalning av 
skattemedel som ska ske under innevarande år. Utifrån nämnda faktorer föreslås därför 
fastställa den övre gränsen för nyupplåning under 2021 till 200 mnkr.   
 
Beslutsunderlag 

 
Mål och budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Koncerncontroller 
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§ 12 Investeringsredovisning större projekt 2020 2019/2792 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta redovisningen av större investeringsprojekt 2020 till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens beslutade § 21 Yttrande över revisionsrapport ”Granskning över 
kommunens pågående investeringar” 2020-02-04 att anta skrivelsen på revisorernas 
frågor. Skrivelsen lämnar svar på frågan om vilka åtgärder som kommunstyrelsen 
kommer att vidta för att få adekvata och uppdaterade uppgifter om pågående 
investeringsprojekt med avseende på bokslutsprocessen och projektens 
kostnadsutveckling. Den rapportering som avser utfallet efter period 12 (d v s tidpunkt 
för årsbokslut) ska ske vid det nya årets första kommunstyrelsesammanträde, med 
särskild fokus på större projekt (>7 mnkr). 
 
Utfallet för årets större investeringsprojekt uppgår till 185 mnkr, vilket är 61 mnkr lägre 
än den budgeterade nivån på 246 mnkr och motsvarar en genomförandegrad på 75 
procent. Detta beror främst på tidsförskjutningar i pågående projekt. 
 
Beslutsunderlag 

 
Investeringsredovisning större projekt 2020 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef SHBF Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 13 Överföring/avräkning av budgetmedel för pågående investeringar 2020 

2020/1899 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra ej förbrukade investeringsmedel i pågående projekt om 49 238 tkr till 2021,  
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 

investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader,    
 
att överföra ej förbrukade investeringsmedel i pågående projekt om 49 238 tkr till 2021, 

samt 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 

investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att tillföra driftmedel i pågående projekt om 10 889 tkr 2021, 
 
att finansiera behov av driftmedel till större pågående projekt om 9 681 tkr från 

kommunstyrelsens anslag till förfogande större investeringar, samt 
 
att finansiera behov av driftmedel till mindre pågående projekt om 1 208 tkr från 

kommunstyrelsens anslag till förfogande reserv.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens beslutade § 21 Yttrande över revisionsrapport ”Granskning över 
kommunens pågående investeringar” 2020-02-04 att anta skrivelsen på revisorernas 
frågor. Skrivelsen lämnar svar på frågan om vilka åtgärder som kommunstyrelsen 
kommer att vidta för att få adekvata och uppdaterade uppgifter om pågående 
investeringsprojekt med avseende på bokslutsprocessen och vilka investeringsprojekt 
som är pågående. 
 
Positiva och negativa budgetavvikelser i pågående investeringsprojekt överförs till 
kommande års investeringsbudget.  
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 202 mnkr, vilket är 63 
mnkr lägre än den budgeterade nivån på 265 mnkr och motsvarar en genomförande- 
grad på 76 procent. Detta beror främst på tidsförskjutningar i pågående projekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar över 7 mnkr 2020   
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar under 7 mnkr 2020 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef SHBF Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 14 Tekniska budgetjusteringar 2021 2020/1899 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna tekniska budgetjusteringar 2021, samt 
 
att finansiera helårseffekten av ökade kostnader för löneökningar 2020 med 0,8 mnkr 

2021 från kommunstyrelsens anslag till förfogande reserv. 
 
Sammanfattning 

 
Flera av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter anslagsfinansieras inom 
kommunstyrelsen 2021. Här ingår fastighetsverksamhetens ägda lokaler och 
serviceverksamhetens städning under ordinarie verksamhetstid.  
 
Tekniska budgetjusteringar avser flytt av driftkostnader för ny träningshall Jössa från 
teknik- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, flytt av lokalkostnader för Gula villan 
(Riagården) från nämnden för arbete och välfärd till kommunstyrelsen. Dessutom 
justeras beslutade kostnader för nya och avslutade städuppdrag 2020 som avser 2021 
mellan berörda nämnder och kommunstyrelsen.    
 
Tekniska budgetjusteringar av löneökningar 2020 beslutas av ekonomichef enligt beslut 
i kommunstyrelsen § 157/2020. Förhandlade avtal innebär ökade kostnader med 0,8 
mnkr 2021 i förhållande till reserverade medel för helårseffekten av löneökningar 2020. 
Kostnadsökningen föreslår finanserias från kommunstyrelsens anslag till förfogande 
reserv. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tekniska budgetjusteringar 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
Controller Lisbeth Sunesson 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-02 

Sida 23(49) 

 
 
§ 15 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2021-2022 2020/1906 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa verksamhetsplan för 2021-2022, samt 
 
att ge förvaltningschefen mandat att genomföra besparingar och omfördelningar i 

verksamheterna (exklusive den politiska verksamheten) för att nå kommunstyrelsens 
budgetram. 
 
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), Iréne Ahlstrand 
Mårlind (M) och Elin Petersson (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för 2021-2022 (återstående mandatperiod) som baseras på 
kommunprogram 2019-2022 samt Mål och budget 2021-2023. I verksamhetsplanen 
ingår kommunstyrelsens nämndmål och prioriterade utvecklingsområden samt 
internbudget för drift och investeringar för perioden.  
 
Kommunstyrelsen har i budgetram 2021 effektiviseringar och kompensation för 
obalanser som fördelas på: 
 
Effektivisering 1,5 % 2.833 tkr 
Effektivisering av 30 mnkr 22.885 tkr 
Kompensation för obalanser i tidigare budgetram -13.960 tkr 
 
Inför budget 2021 togs beslut om att anslagsfinansiera fastighetsservice, måltidsservice, 
verksamhetsvaktmästeri, bilpool och städservice. Detta har medfört en omfördelning av 
budgetramar motsvarande 166,5 mnkr. 
 
Anpassningar/besparingar kommer att rapporteras löpande under året och kompletteras 
efterhand utifrån politiska beslut och förvaltningens genomförda förändringar. 
 
Beslutsunderlag 

 
KS VP och internbudget 2021 210125 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Berörda chefer inom kommunstyrelseförvaltningen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Lisbeth Sunesson 
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§ 16 Ansökan om lantmäteriförrättning för inlösen av mark för brandstation 

2016/2395 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att uppdra åt mark- och exploateringsingenjören att ansöka om lantmäteriförrättning för 

inlösen av mark för brandstation inom Karlshamn 6:5 samt att företräda kommunen vid 
förrättningen, samt 
 
att finansieringen av lantmäteriförrättningen med ca 75 000 kr för år 2021 sker inom 

kommunstyrelsens ram.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-09 § 228 (2016/2395) att i första hand placera ny 
brandstation inom fastigheten Karlshamn 6:5 vid Oljehamnsvägen, samt att beställa 
detaljplan. Lokaliseringen är vald av strategiska skäl då platsen ligger i nära anslutning 
till större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela kommunen. Detaljplan för 
Karlshamn 6:5 m.fl. (brandstation) antogs av KF 2020-11-23, § 147/2020 (18/3724). 
Beslutet vann laga kraft 2020-12-18.  
 
Förhandlingar om markförvärv har skett med Karlshamn-Trensums Pastorat som vid 
kyrkofullmäktige 2018-08-21 beslutade att Karlshamns kommun genom markbyte eller 
köp får tillgång till efterfrågad mark. Någon överenskommelse om pris har dock inte 
kunnat träffas beroende på att parterna har olika uppfattning om hur marken skall 
värderas. Karlshamn-Trensums Pastorat stöder sig på en värdering i vilken marknads-
värdet av den av planläggning berörda delen har bedömts utifrån att sannolik alternativ 
användning för området är industrimark. Detta är mycket tveksamt med hänsyn till de 
närliggande naturvärdena. Platsen har valts ut med hänsyn till de specifika krav som en 
räddningsstation har när det gäller lokalisering. Med hänsyn till de höga naturvärdena i 
form av äldre ekar och läderbaggar som identifierats tidigt i detaljplaneprocessen, har 
flera samråd skett med länsstyrelsen. Varken kommunen eller länsstyrelsen bedömer 
platsen som lämplig för exploatering för industrimark. I gällande översiktsplan för 
Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, är planområdet beläget inom område A14 – 
Stenhagen, med den huvudsakliga utvecklingsinriktningen idrott och friluftsliv. För 
området anges bland annat att höga natur-, kultur- och friluftsvärden ska värnas och 
utvecklas. Det mest rimliga ändamålet, bortsett från kyrkogård, är enligt kommunens 
uppfattning naturområde. 
 
I förhandlingarna med kyrkan har förvärv diskuterats av antingen del av eller hela 
Karlshamn 6:5. Mot bakgrund av att kommunen i första hand bara vill förvärva den del 
av Karlshamn 6:5 som planlagts för brandstation erfordras lantmäteriförrättning för 
genomförande av förvärvet oavsett om överenskommelse träffas mellan parterna eller 
inte. 
 
Då brandstationen har en hög angelägenhetsgrad ur allmän synpunkt önskas 
prioritering av ärendet hos lantmäteriet. 
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Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse daterad 2020-12-28 
Ansökan om lantmäteriförrättning 
Plankarta detaljplan 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) yrkar avslag på liggande förslag.   
 
Beslutsgång 
 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med liggande förslag.  
 
Protokollsanteckning 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) medges lämna följande protokollsanteckning:  
 
Sverigedemokraterna i Karlshamn har förespråkat att den nya brandstationen ska ligga 
på tomten i Västerport där den tidigare detaljplanen medgav detta. Vi står inte bakom 
den plats som nu är beslutad. Gällande köpet av mark från kyrkan på den plats som nu 
en majoritet förespråkar ska vara rätt pris och när en överenskommelse blir omöjlig så 
är det via lantmäteriet den enda rimliga väg att gå för att vara ansvarsfull mot såväl 
kyrkan som våra medborgare. Vilket gör att vi står bakom detta beslut, även om vi inte 
står bakom den valda platsen. 
 
Beslutet skickas till 

 
Karlshamn-Trensums Pastorat 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Projektledare William Lavesson 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 17 Försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 2019/2550 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna underlag i huvudsaklig överensstämmelse med bifogade handlingar samt 
lägga ut detsamma på kommunens hemsida för försäljning av fastigheter på Tärnö 
snarast. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10 § 226 (dnr 2019/2550) att sälja kommunens 
fastigheter på Tärnö (fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66). För att 
skapa lämpliga säljbara fastigheter beslutade KS 2020-10-20 § 218 att ansöka om 
lantmäteriförrättning. 
 
Önskemål har framkommit om att erbjuda kommunens markinnehav på Tärnö till 
försäljning i nuläget, d.v.s. innan lantmäteriförrättningen är klar. Syftet med försäljningen 
är att skapa tillgänglighet för fler i skärgården och att därmed öka antalet besökare och 
nyttjare av de tjänster som skärgården kan ge. Frånsett utbytet som de besökande skall 
ha av tillgängligheten till skärgården så skall förutsättningarna för sysselsättning och 
näringar också förstärkas. Önskemål finns även om att möjliggöra för köparen att träffa 
överenskommelse med kommunen om förtida tillträde. Detta innebär att köparen ska 
kunna tillträda försäljningsobjektet innan man exempelvis vet om fastighetsbildningen 
går att genomföra i enlighet med ansökan. 
 
Försäljningen är tänkt att avse antingen: 
 

- fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 i sin helhet  
 
eller  
 

- lärarbostaden och bygdegården med tillhörande tomtmark 
 
Fastigheterna Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 omfattas till stora delar av naturreservaten 
Tärnö (Tärnö 1:65) och Tärnö II (Tärnö 1:66). Enligt reservatsbeslut/skötselplan för 
reservaten är Karlshamns kommun reservats-/naturvårdsförvaltare. Kommunens roll 
som reservats-/naturvårdsförvaltare innebär att kommunen har en roll som ansvarig för 
skötsel av naturreservatet oavsett ägarskapet. Att sälja fastigheterna Tärnö 1:65 och 
Tärnö 1:66 i sin helhet bör därför villkoras av att reservatsbeslut och skötselplaner 
ändras så att antingen länsstyrelsen eller köparen blir reservats-/naturvårdsförvaltare.  
 
Bryggan för skärgårdsbåten samt en toalettbyggnad är beläget inom fastigheten Tärnö 
1:34. Att sälja fastigheten Tärnö 1:34 i sin helhet och skapa ett inskrivningsbart 
avtalsservitut för toaletten och bryggan har inte bedömts som en juridiskt hållbar lösning 
då ett sådant servitut dels är svårt att formulera på ett heltäckande sätt för framtiden och 
dels att bryggan och toaletten idag är fastighetstillbehör vilket kräver lantmäteri-
förrättning för frigörande av fastighetstillbehör och skapande av officialrättighet för att bli 
fastighetsrättsligt giltigt. Det är tveksamt om ett sådant frigörande av fastighetstillbehör 
skulle uppfylla kraven på lämplig fastighetsbildning. Slutsatsen blir att om alternativet 
väljs att sälja fastigheterna i sin helhet följer alla fastighetstillbehör (byggnader, bryggor 
m.m.) med i försäljningen. I det scenariot har kommunen ingen fast egendom kvar på 
Tärnö. Rätten för skärgårdsbåten att lägga till säkerställs i detta fall lämpligen genom att 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-02 

Sida 27(49) 

 
 
ett nyttjanderättsavtal tecknas motsvarande det som tecknats avseende brygga för 
skärgårdsbåten på Tjärö. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-01-26 
Försäljningsprospekt 
Karta över kommunens markinnehav på Tärnö (bilaga till försäljningsprospekt) 
Köpekontrakt hela markinnehavet 
Köpekontrakt lärarbostaden och bygdegården 
Kartbilaga till köpekontrakt lärarbostaden och bygdegården 
Bilaga avseende avstyckning till köpekontrakt för lärarbostaden och bygdegården 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Turistchef Lena Axelsson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 18 Förskottsutbetalning av köpeskilling, Duveryd 2019/1050 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utbetala 5 miljoner kronor (5 000 000 kr) såsom förskott, samt 
 
att projekt 1100 strategisk utveckling ska belastas med kostnaden (objekt 04012). 

 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige har 2019-04-08 § 65 beslutat om en överenskommelse om 
fastighetsreglering som går ut på att kommunen förvärvar mark inom Duverydsområdet. 
Köpeskillingen uppgår till 26,4 miljoner, och 2 miljoner har betalats som handpenning. I 
avtalet framgår vidare att resterande 24,4 miljoner ska betalas senast en månad efter att 
fastighetsbildningen vunnit laga kraft. 
 
Kommunen ansökte om lantmäteriförrättning för fastighetsreglering i maj 2019. 
Lantmäteriförrättningen beräknas bli klar under våren 2021. 
 
Säljarna önskar nu en förskottsbetalning på 5 miljoner kronor.  
 
Det innebär att senast en månad efter att fastighetsbildningen vunnit laga kraft ska 19,4 
miljoner kronor betalas till säljarna. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-01-26 
Överenskommelse om fastighetsreglering 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 19 Fastighetsreglering mellan fastigheterna Karlshamn 5:1 och Karlshamn 5:20 

(Saltsjöbaden) 2020/3562 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

att ge kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommundirektören i 

uppdrag att underteckna överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
fastigheterna Karlshamn 5:1 och Karlshamn 5:20, samt  
 
att finansiering avseende kostnaderna om cirka 50 000 kr för lantmäteriförrättningen 

sker inom kommunstyrelsens ram.   
 
Per-Ola Mattsson (S) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Mats 
Dahlbom (C) tjänstgör som ordförande under denna paragrafs handläggning.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är ägare till fastigheten Karlshamn 5:1 och Stiftelsen Oscar 
Lundgrens Väggafonder är ägare till fastigheten Karlshamn 5:20. 
 
Under år 2017 upplät Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder genom ett 
arrendeavtal fastigheten Karlshamn 5:20 till Ingvar Backhamre, som i sin tur ägde 
rätt att överlåta arrendeavtalet till Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne. 
Avtal ingicks även mellan Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne, Ingvar 
Backhamre, Katarina Backhamre och Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder 
avseende uppförande av ny byggnad på ofri grund inom fastigheten. Avtalet 
avseende uppförande av ny byggnad på ofri grund inom fastigheten har upphört att 
gälla och samtliga mellanhavanden med anledning av avtalet avslutats, genom 
avtal mellan parterna daterat november 2018. Inga anspråk eller förpliktelser 
föreligger för någondera av parterna. 
 
Inom fastigheten Karlshamn 5:1 längs med strandlinjen löper en strandpromenad 
som är tillgänglig för allmänheten. Del av sträckan av strandpromenaden är 
lokaliserad inom fastigheten Karlshamn 5:20. För att säkerställa allmänhetens 
framtida tillgänglighet till strandpromenaden lokaliserad inom fastigheten Karlshamn 
5:20 tog kommunstyrelsen 2017-12-12 beslut om att underteckna en överens-
kommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Karlshamn 5:1 och 
Karlshamn 5:20. Markområdet med strandpromenaden inom fastigheten Karlshamn 
5:20 var tänkt att överföras till fastigheten Karlshamn 5:1. I utbyte mot markområdet 
avsågs ett markområde från fastigheten Karlshamn 5:1 att överföras till fastigheten 
Karlshamn 5:20. Inom detta markområde finns befintliga vatten- och spillvatten-
ledningar till byggnaden inom Karlshamn 5:20. 
 
Då avtalet mellan Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne, Ingvar 
Backhamre, Katarina Backhamre och Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder och 
samtliga mellanhavanden med anledning av avtalet upphörde att gälla under-
tecknades inte överenskommelsen om fastighetsreglering. Genom upphävandet av 
avtalet har kommunstyrelsens beslut avseende fastighetsregleringen mellan 
fastigheterna Karlshamn 5:1 och 5:20 (PR KS 2017-12-12 §301) inte varit aktuellt 
att verkställa. 
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Karlshamns kommun och Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder har nu bestämt 
att fastighetsregleringen mellan fastigheterna Karlshamn 5:1 och Karlshamn 5:20 
ska genomföras oavsett tidigare händelseförlopp. En överenskommelse om 
fastighetsreglering, för överföring av mark, avses därmed ingås mellan ägarna till 
fastigheterna Karlshamn 5:20 och Karlshamn 5:1. Överföringen av mark avses ske 
som ett mark-utbyte utan att ersättning ska utgå mellan fastighetsägarna. 
Förrättningskostnaderna delas lika mellan fastighetsägarna.  
 
Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder har ingått ett föravtal med JSB 
Construction AB om köp av fastigheten Karlshamn 5:20, daterat 2020-06-24. I 
föravtalet omnämns att fastighetsreglering ska genomföras mellan fastigheterna 
Karlshamn 5:1 och Karlshamn 5:20. 
 
Beslutsunderlag 

 
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Karlshamn 5:1 
och Karlshamn 5:20 
Bilaga 1 till ÖK om frgl 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att slutet på meningen i att-sats 2 styrks och att punkt 
sätts efter kommunstyrelsens ram.  
 
Beslutsgång 
 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Björn Tenland Nurhadis yrkande.  
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Chef för projektkontor Ulrika Nordén Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Liselott Skough 
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§ 20 Förlängning av länsstrategi ANDT 2021 2020/3295 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att den nuvarande regionala ANDT-strategin, som ursprungligen gäller mellan 2016–
2020, förlängs till att gälla fram till dess att en ny regional ANDT-strategi är beslutad, 
samt 
 
att ovanstående beslut förutsätter att Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge samt 

Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Olofströms kommuner fattar likalydande beslut.  
 
Sammanfattning 

 
På regional nivå har Blekinge län sedan 2015 en organisation för länssamverkan inom 
ANDT, kallad "Blekingesamverkan mot droger”. I länssamverkan deltar Region Blekinge, 
Länsstyrelsen Blekinge, Polismyndigheten samt länets fem kommuner (Karlskrona, 
Ronneby, Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun). Det gemensamma 
arbetet har sin grund i en regional strategi som ursprungligen löper mellan 2016–2020.  
 
Under 2021 kommer en ny nationell ANDT-strategi tas fram och för att kunna ha den 
nya nationella strategin som grund i framtagandet av en ny regional strategi, beslöt 
Regionschefsgruppen den 5 juni 2020 att nuvarande strategi ska förlängas till 2021. 
Under 2021 ska en ny regional ANDT-strategi tas fram som kommer gälla från och med 
2022.  
  
Beslutet skickas till 

 
Samtliga förvaltningar 
Samtliga nämnder 
Samtliga bolag  
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
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§ 21 Förlängning av folkhälsopolicy för Blekinge län till och med 2021 2020/3383 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att förlänga gällande folkhälsopolicy till att gälla fram tills att ny regional 
utvecklingsstrategi är beslutad, samt  
 
att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Regionen, Länsstyrelsen 
Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge. 
 
Sammanfattning 
 
Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner, 
Länsstyrelsen Blekinge, kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge 
2014 i syfte att skapa grunder för en långsiktig samverkan. Policyn förlängds 2018 att 
gälla ytterligare 2 år till 31 december 2020. Beslut om detta fattades i 
landstingsfullmäktige 2018-11-12 § 279. Regionstyrelsen beslutad 2019-04-24 § 171 om 
att inleda arbetet med ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Överenskommelse har 
gjorts av folkhälsorådet och i styrgruppen för ny RUS att det som idag är gällande enligt 
folkhälsopolicyn ska ingå i ny RUS. I februari beslutade regionala utvecklingsnämnden 
om att förlänga projekttiden för framtagandet av ny RUS då den nya nationella strategin 
beräknas beslutas under första kvartalet år 2021. Den regionala strategin måste beakta 
den nationella strategin. Projekttiden blev förlängd till 2021-06-30.  
 

Barnrättsperspektiv 
 
Beslutet påverkar barn men i detta läge när det gäller en förlängning av rådande policy 
görs ingen barnrättsbedömning då detta ska ingå i kommande beslut om ny RUS där 
motsvarande folkhälsopolicy ska ingå. 
 
Beslutet skickas till 

 
Samtliga förvaltningar 
Samtliga nämnder 
Samtliga bolag 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
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§ 22 Projektmedel för aktiviteter på landsbygden 2021 2021/158 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att för år 2021 avsätta 60 000 kronor från kommunstyrelsens konto för 
landsbygdsutveckling till administrativt bidrag och bidrag till aktiviteter på landsbygden 
till byautvecklingsgrupper (samhällsförening/hembygdsförening) vilka inte uppbär andra 
bidrag från Karlshamns kommun,  
 
att projekten ska syfta till: 
 

• insatser till att stärka den lokala identiteten, stimulera lokalt näringsliv, insatser 
för en levande landsbygd 

• insatser till kompetensutveckling som gynnar grupper eller föreningar 
• integration och jämställdhetsarbete 
• främja hållbar utveckling, 

 
att sökande ska vara lokala grupper, det vill säga föreningar som är aktiva och bedriver 
verksamhet i och för landsbygden inom Karlshamns kommun, samt 
 
att Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd är remissinstans och att samordnaren för 
landsbygds och skärgårdsutveckling får ta beslut om beviljande av medel. 
 
Sammanfattning 

 
För att stimulera till fler aktiviteter på landsbygden behövs stöd i form av en byapeng. 
Den kan sökas till mindre projekt och till administration av verksamhet för utvecklingen 
av landsbygden. 
 
För att göra en bygd mer attraktiv att bo och verka i behövs många gånger ett 
engagemang från den lokala befolkningen. Många orter har mycket väl fungerande 
samhällsföreningar och hembygdsföreningar som vilar på den deras ideella arbete. De 
lägger ned både tid och engagemang för att utveckla den egna bygden ofta med pengar 
ur egen ficka därför behövs mindre stöd i form av en byapeng. Pengarna som kan sökas 
ska vara för mindre projekt som gynnar hela orten och till administration av 
verksamheten. Den sociala gemenskapen är viktig för de boende på landsbygden. Det 
är också viktigt att uppmärksamma att det är i de små orterna där det finns en aktiv 
samhällsförening/hembygdsförening eller motsvarande som bidrar till ökad inflyttning. 
 
Beslutsunderlag 

 
Landsbygdsutvecklare Marianne Pearys tjänsteskrivelse daterad 2021-01-08 
 
Yrkanden 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till förslaget.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med liggande förslag. 
 
Beslutet skickas till 

 
Controller Susanne Andersen 
Landsbygdsutvecklare Marianne Peary 
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§ 23 Motion om buffrat dagvatten - Görgen Lennarthsson m fl (SD) 2019/3142 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.    

 
Sammanfattning 

 
Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 
lämnat in motion om buffrat dagvatten. I motionen föreslås att kommunstyrelsen utreder 
möjligheter enligt motionens intentioner på vad som skulle vara lämpliga storlekar på 
tank och hur systemet skulle kunna fungera samt att Karlshamns kommun inför 
avdragsvillkor för befintliga fastigheter på frivillig basis enligt motionens intentioner. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 308, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förslaget är ur miljö och resurshushållning intressant. Det är inget som hindrar en 
fastighetsägare att spara sitt regnvatten idag. Den vinst som fastighetsägare får är 
mindre kostnad för vatten. Betydligt enklare och billigare än en nedgrävd tank är att 
kapa befintliga stuprör på fastigheten och sätta en regntunna eller leda ut dagvattnet på 
gräsmattan. Karlshamn Energi har i dagsläget förslag på sin hemsida kring hur man 
som fastighetsägare kan ta hand om sitt dagvatten samt minska sin förbrukning av 
vatten. 
Kommunstyrelsen anser inte det rimligt att avsätta utredningsresurser för fastställande 
av lämplig storlek för tank för omhändertagande av regnvatten på enskilda fastigheter. 
Inte heller är det rimligt att införa vardagsvillkor för de som installerar tank på sin 
fastighet då all produktion av vatten är till självkostnad och ett avdragssystem skulle 
därmed öka kostnaden för övriga VA-abonnenter. 
 
Beslutsunderlag  

 
Motion om motion om buffrat vatten dagvatten- Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Tor Billing (SD) yrkar bifall till motionen. Per-Ola Mattsson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons förslag. 
 
Reservationer 
 

Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för Tor Billings yrkande.  
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Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 24 Motion om gratis alkohol på mingelfest - Björn Tenland Nurhadi (SD) 

2019/2536 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 
lämnat in motion om alkoholfri representation. I motionen föreslås att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att se till att det inte erbjuds gratis alkoholdryck under fester finansierade 
av skattemedel. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 306, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
I motionen beskrivs det som att det förekommit så kallad ”fri bar” på kommunens 
mottagning i samband med Östersjöfestivalen samt att kostnaden för detta skulle uppgå 
till sexsiffriga belopp. Det bör understrykas att detta är felaktigt då ingen öppen bar 
förekommit och kostnaderna uppgår till betydligt lägre belopp. 
 
Utöver mottagningen i samband med Östersjöfestivalen serveras vin och öl på 
mottagningen i samband med utdelning av hedersgåva för de som varit anställda i 25 år. 
Det ska understrykas att inte heller detta sker i form av öppen bar. 
 
Kommunen planerade inför 2020 och framåt ett annorlunda upplägg på mottagningen i 
samband med Östersjöfestivalen i formen av ett mingel där gästerna själva bekostar 
både mat och dryck.  
 
I samband med utdelning av hedersgåva för kommunens anställda anser 
kommunstyrelsen att de anställda som bidragit till att kommunens verksamhet i 25 år 
bör kunna erbjudas ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ till maten om de så önskar. 
 
Kommunstyrelsen följer det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för 
representation. 
 
Beslutsunderlag 

 
Motion om gratis alkohol på mingelfest - Björn Tenland Nurhadi (SD) 
 
Yrkanden 

 
Britt Jämstorp (KD) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Elin Petersson (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) 
yrkar avslag på motionen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) och Marie Sällström (S) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med Per-Ola Mattssons och Marie Sällströms förslag. 
 
Beslutet skickas till 

 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 25 Motion om införande av kommunal delningstjänst - Magnus Gärdebring (M), 

Britt Jämstorp (KD) Bodil Ericsson (L) 2019/3434 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning 

 
Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD) Bodil Ericsson (L) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 lämnat in motion om att införa en 
kommunal delningstjänst. I motionen föreslås att Karlshamns kommun inför en 
kommunal delningstjänst. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 309, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förvaltningen har sedan en längre tid en liknande funktion vad avser möbler och viss 
annan utrustning som drivs av arbetsmarknadsenheten. Det har funnits brister i hur 
uppdraget formulerats och kravet på övriga verksamheter att nyttja denna och det har 
inte funnits tydliga rutiner för beställning och hantering. 
 
Med anledning av detta påbörjades ett arbete under 2019 att utveckla verksamheten 
och införa en central hantering av inledningsvis möbler och efter hand annan utrustning 
som är möjlig att ”återbruka”. Det finns också goda exempel inom omsorgen där man 
ser till att använda material som blivit över i olika sammanhang istället för att slänga 
detta. 
 
Behovet av ett centrallager har aktualiserats under pandemin och verksamhetsområde 
service har fått ett uppdrag att samordna detta med en central ”återbruksverksamhet” för 
möbler (inledningsvis). I uppdraget ingår också att skapa en e-tjänst för avrop av 
varorna i lagret. Arbetsmarknadsenheten kommer även fortsättningsvis att bemanna 
lagret och sköta renoveringar/uppfräschningar samt hämtning och leveranser. 
 
Sammanfattningsvis bedöms motionens förslag vara helt uppfyllda under hösten 2020 
och våren 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 
Motion delningstjänst 
 
Yrkanden 

 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anse motionen besvarad. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons förslag.  
 
Beslutet skickas till 

 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 26 Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen - Björn T Nurhadi (SD), 

Håkan Abrahamsson (SD) och Görgen Lennartsson (SD) 2019/4001 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om översyn av 
tjänstemannaorganisationen. 
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en utredning, 
bestående av extern expertis, för att klargöra om behov föreligger att genom reformation 
och/eller andra konkreta åtgärder nå en för verksamheten kostnadseffektiv, 
kompetensmässig och personellt väl anpassad tjänstemannaorganisation. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21, § 32, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Karlshamns kommun ser löpande över sin organisation och sedan 2019 har också 
antalet anställda minskat efter att ha ökat under en lång följd av år. Minskningen sker 
både inom så kallade tjänstemannayrken och så kallade arbetaryrken. Denna 
uppdelning ser dock SKR som arbetsgivarorganisation som inte särskilt aktuell längre 
och begreppen används därför sällan.  
 
Exempel på det som brukar kategoriseras som tjänstemannayrken är lärare, 
sjuksköterskor, handläggare, arkitekter, ingenjörer, receptionister, biståndsbedömare, 
fysioterapeuter mfl. De grupper på den så kallade tjänstemannasidan som ökat mest 
under senare år är framförallt lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor.  
 
Uppdraget till förvaltningsorganisationen är att löpande effektivisera och se över 
organisationen men att så långt möjligt inte låta detta påverka kärnverksamhetens 
kvalitet. Det ekonomiska kravet har legat på mellan 1,5 och 3 procent årligen sedan 
2016 med (organisationsutökningen 2018 var här ett undantag). 
 
Under 2020 beslutade kommunstyrelsen att personalkostnaderna ska minska med 50 
miljoner. Kommunstyrelsens bedömning är att personalkostnaden ska minska med 
minst 25 miljoner under 2021 och ytterligare 25 miljoner under 2022. 
 
Att istället för att ge uppdrag till förvaltningsorganisationen att löpande se över 
organisationen och istället överlåta det på externa aktörer innebär en betydande 
kostnad och nyttjas normalt när man upplever att organisationen totalt ska förnyas. 
Exempel på detta kan vara analyser inför alternativ drift, förvaltnings- eller bolagsform, 
slå samman hela förvaltningsorganisationen till en, bilda kommunalförbund/gemensam 
nämnd. Denna typ av analyser kostar erfarenhetsmässigt mellan 300 tkr och 1,5 mkr 
beroende på omfattning och insats över tid. 
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Denna kostnad ska vägas mot det löpande effektiviseringsarbete som sker och de mer 
specifika uppdrag som givits av nämnd eller styrelse som lett till 
organisationsförändringar på framförallt senare år. Erfarenhet från Karlshamn och andra 
organisationer visar att det ”svar” som externa aktörer tar fram oftast redan finns inom 
organisationen och underlaget därför kan tas fram för relevanta beslut. Det finns dock 
fall där en extern aktör är bra för processen och i Karlshamns fall har det under senare 
år skett inom förvaltningen för arbete och välfärd, Stadsvapnet, kommunstyrelsen och 
omsorgsförvaltningen.  
 
Det är också i detta sammanhang viktigt att lyfta fram de granskningar som initieras av 
den kommunala revisionen där deras sakkunniga gör genomlysningar av organisationen 
som är till nytta för kommunens arbete med organisationsutveckling. Även 
kommunstyrelsens beslut att ge kommunstyrelsens arbetsutskott ett särskilt uppdrag att 
biträda nämnder som har negativ avvikelse mot budget vid deras sammanträden och i 
deras arbete med budgetanpassning bedöms ge effekt på kommunens kostnader. 
 
Beslutsunderlag 

 
Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons förslag.  
 
Beslutet skickas till 

 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-02 

Sida 43(49) 

 
 
§ 27 Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 2021/235 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 476 000 kronor till Karlshamns 

socialdemokratiska arbetarkommun.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 87,  fastställt och 2018-03-19, § 37, reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. I 2 § i de lokala 
reglerna för kommunalt partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av prisbasbeloppet och 
mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet. 
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2021: 
 
Grundstöd:   Mandatbundet stöd: 
100% av basbeloppet 47 600 kronor 50 % av basbeloppet 23 800 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Karlshamns socialdemokratiska arbetarkommun har 2021-01-15 inkommit med skriftlig 
redovisning samt granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan 
(47 600 + 18 x 23 800 = 476 000) ska 476 000 kronor därmed utbetalas till partiet.  
 
Beslutsunderlag 

 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisning samt granskningsintyg avseende år 2020 från Socialdemokraterna 
 
Beslutet skickas till 

 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
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§ 28 Uppföljning av utfört tillsynsarbete 2021/282 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Enligt Karlshamns kommuns riktlinjer för servering och försäljning av alkoholhaltiga 
drycker ska utfört tillsynsarbete avseende servering av alkohol samt försäljning och 
servering av folköl årligen återrapporteras till ansvarig nämnd.  
 
Under år 2020 har tillsynen av serverings- och försäljningsställena av alkoholhaltiga 
drycker genomförts av Miljöförbundet Blekinge Väst. De inspektörer som genomfört 
tillsynen har under året varit Sara Holmgren, Anders Grundkvist och Per Enberg. 
Miljöförbundet har under året haft regelbundna avstämningar med alkoholhandläggaren 
Nadine Millbourn Lindhe gällande resultatet från tillsynerna.  
 
Årets tillsyn, har liksom det mesta, präglats av den pågående Coronapandemin. Årets 
första planerade inspektioner av serveringsställena sköts upp på grund av Covid-19 
vilket ledde till att enbart ett fåtal inspektioner genomfördes under våren. Under 
sommaren påbörjades mer regelbundna tillsynsomgångar som sedan har fortsatt under 
hösten/vintern. Miljöförbundet har under året även haft ansvar för tillsynen på 
serveringsställen i kommunen gällande tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Inspektörerna har därför samordnat tillsynen på serveringsställena 
genom att både kontrollerat servering av alkoholdrycker och smittskyddsåtgärderna i 
möjligaste mån.  
 
Beslutsunderlag 

 
Miljöförbundets skrivelse gällande utfört tillsynsarbete 
Ifylld tillsynsplan för serveringstillstånd 
Ifylld tillsynsplan för folkölsanmälda objekt 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge väst 
Akten 
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§ 29 Tillsynsplaner för servering och försäljning av alkoholhaltiga drycker 2021 

2020/3642 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att  anta Miljöförbundet Blekinge Västs förslag till tillsynsplaner rörande servering och 

försäljning av alkoholhaltiga drycker för år 2021. 
 
Sammanfattning 

 
Enligt alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta tillsynsplan som lämnas till 
Länsstyrelsen, som är regional tillsynsmyndighet i landet. Tillsynsplanen ska innehålla 
uppgifter om antal tillsynsbesök, inriktning och uppföljning. Planen ska förankras och 
samordnas med berörda myndigheter. 
 
Tillsynsplanerna rörande servering och försäljning av alkoholhaltiga drycker för år 2021 
har tagits fram av Miljöförbundet Blekinge Väst. Planerna har redovisats för 
alkoholhandläggaren i Karlshamns kommun.  
 
Tillsynsplanerna kommer vid årsskiftet att återrapporteras till kommunstyrelsen för att 
delges uppgift om utfört tillsynsarbete. 
 
Beslutsunderlag 

 
Miljöförbundet Blekinge Västs upprättade förslag till beslut avseende tillsynsplaner 
 
Beslutet skickas till 

 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Tillståndsenheten i västra Blekinge 
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§ 30 Taxor för rengöring och brandskyddskontroll 2021 - Räddningstjänsten 

Västra Blekinge 2021/120 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för rengöring (sotning) 2021, samt 
 
att anta taxa för brandskyddskontroll 2021. 

 
Sammanfattning 

 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade 
taxor avseende rengöring och brandskyddskontroll för år 2021, se bilaga. Följande 
ändringar har gjorts: 
 
Taxa för rengöring (sotning) föreslås justeras till 649,45 kr/tim i samtliga 
medlemskommuner. Taxa för brandskyddskontroll föreslås justeras till 739,29 kr/tim för 
Karlshamns kommun.  
 
Kommunfullmäktige föreslås biträda förslagen till taxor för 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 
20201230 Protokoll RVB 
Missiv taxa för sotning och brandskyddskontroll 
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll - till författningssamlingen 
 
Beslutet skickas till 

 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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§ 31 Fyllnadsval av ledamot i kommunala ungdomsrådet (KUR) - Mikaela Wallin 

(M) 2019/485 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Mikaela Wallin (M) till ny ledamot i kommunala ungdomsrådet efter Julius 

Svensson (M).  
 
Sammanfattning 

 
Gruppledare Magnus Gärdebring (M) har nominerat Mikaela Wallin (M) till ny ledamot i 
kommunala ungdomsrådet (KUR) efter Julius Svensson (M).  
 
Beslutsunderlag 

 
Nominering av ny ledamot i kommunala ungdomsrådet från gruppledare Magnus 
Gärdebring (M) 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunala ungdomsrådet 
Mikaela Wallin 
Löneavdelningen 
Matrikeln 
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§ 32 Redovisning av delegationsbeslut februari 2021 2021/350 
 
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 december 2020 – 25 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut februari 2021 
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§ 33 Handlingar för kännedom februari 2021 2021/351 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 12 december 2020 – 25 
januari 2021 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Rapport handlingar för kännedom februari 2021 
 
 
 
 


