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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 17:00 
(ajournering klockan 14:40 – 14:50, 16:20 – 16:30) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen, ej § 54 Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren 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  
Leif Håkansson (S) § 54  Charlott Lorentzen (MP)  
 

Närvarande 
ersättare 

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

 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef, §§ 37-71 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB, §§ 37-39 
Kristina Söderling, VD Karlshamnsbostäder AB, § 40 
Jenny Andersson, folkhälsostrateg, § 59 
Annabel Cifuentes, kommunjurist, § 72 

 

 

Paragrafer 37-75  

Utses att justera Mats Dahlbom (C) 

Justeringsdatum  2021-03-11 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
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                              Mats Dahlbom 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 

 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
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Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 37 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Mats Dahlbom (C) att justera protokollet. 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-09 

Sida 6(56) 

 
 
§ 38 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa dagordningen med följande tillägg:  
 
att lägga till ärendet ”Nämndinitiativ rörande framtagande av regelverk för digitala 

nämnd- och styrelsesammanträden” som ärende 39. 
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§ 39 Information Karlshamns Hamn AB  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB, informerar om hamnens löpande verksamhet, 
framtida expansionsbehov, bolagets ekonomi, pågående och framtida investeringar 
samt fördyrningar i pågående investeringsprojekt. 
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§ 40 Information Karlshamnsbostäder AB  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Kristina Söderling, VD Karlshamnsbostäder AB, informerar om bolagets verksamhet, 
ekonomi och pågående investeringar i befintligt fastighetsbestånd, nybyggnationsplaner 
samt projekt som är pausade.  
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§ 41 Information från revisionen rörande Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB)  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ärendet utgår. 
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§ 42 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning  

 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 

- Det pågående arbetet med granskning av Karlshamnsfastigheters processer. 
Kostnaden för externa konsulter blir alltför stor och alternativa lösningar ses nu 
över.  

- Läget i kommunen vad gäller coronapandemin. Läget är för närvarande under 
kontroll. Vaccinationerna fortlöper enligt plan.  

- Karlshamnsfastigheter AB:s nye VD, Magnus Persson, tillträdde i förra veckan 
och kommer att dela sin tjänst lika mellan KAFAB och kommunen där Magnus 
behåller sin tjänst som fastighetschef.  

- Organisationsförändringar inom kommunstyrelseförvaltningen. 
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§ 43 Arbete med minskning av kommunens personalkostnader 2021/651 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att lägga ett varsel omfattande 70 tjänster omfattande kommunstyrelseförvaltningen och 
förvaltningen för arbete och välfärd,  
 
att anpassa arbetet med heltid och delade turer till organisatoriska och ekonomiska 
förutsättningar,  
 
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till arbetsutskottet med ett förslag om minskat 
antal ferieplatser inför sommaren 2022,  
 
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till arbetsutskottet med förslag på erbjudande 

om enskilda överenskommelser inom ramen för gällande uppsägningstider, samt 
 
att tydliggöra att personalkostnadsminskningar kommer att behöva ske även inom 

övriga förvaltningar vilket ska hanteras genom restriktivitet vid nyanställningar.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen (KS) beslutade 2020-10-20, § 210/2020, att ge kommundirektören i 
uppdrag att omgående inleda arbetet med att uppnå en personalkostnadsminskning 
med totalt 50 mnkr till utgången av 2022 och att fortlöpande redovisa effekterna till 
kommunstyrelsen samt vid behov lägga fram förslag till verksamhetsförändringar. 
 
Efter beslutet har förvaltningsorganisationen genomfört en analys av åldersstruktur, 
personalomsättning mm och inlett arbetet med att minska antalet anställda. De fackliga 
organisationerna har också informerats och samverkansarbetet har inletts under 
februari. 
 
Politiken har uttryckt en vilja att så långt möjligt inte genomföra uppsägningar inom de 
personalintensiva verksamheterna vård, skola och omsorg utan fokus ska i första läget 
ligga på de verksamhetsområden som framförallt finns inom 
kommunstyrelseförvaltningen (KSF). 
 
Analysen visar att personalomsättningen är lägre inom KSF och medelåldern är högre 
inom framförallt inom Kommunals avtalsområde. Detta innebär att uppsägningar kan 
komma att behövas för att minska personalkostnaderna inom KSF. Inom övriga 
förvaltningar där huvuddelen av kommunens personal finns är personalomsättningen på 
en sådan nivå att en personalminskning till stor del bör kunna hanteras genom naturliga 
avgångar. Undantaget är förvaltningen för arbete och välfärd där det  bedöms att även 
denna behöver hantera personalminskningar genom ett varsel då förvaltningen har ett 
omfattande underskott som måste hanteras.  
 
Totalt bedöms maximalt 70 tjänster beröras varför ett varsel på den nivån är lämpligt 
trots att ambitionen är att det slutligt ska innebära att betydligt färre tjänster berörs. 
 
Karlshamn har valt att, när det gäller heltid som norm och avskaffandet av delade turer, 
gå snabbare fram än vad de centrala avtalen anger. Att skapa förutsättningar för en 
heltidsorganisation kräver ett förändrat arbetssätt och en förändrad 
bemanningsplanering. Exempel på detta är kombinationstjänster, samplanering mellan 
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enheter och nyttjande av disponibel tid. Förändringen behöver gå i takt med 
verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningarna, för att undvika en fördyring 
av verksamheten och en minskning av antal anställda i samband med att 
sysselsättningsgraderna för kvarvarande personal ökar. Samma sak gäller delade turer 
som i det korta perspektivet innebär ökade personalkostnader, men på sikt kan hanteras 
inom kostnadsramen i takt med ett förändrat arbetssätt, utifrån en heltidsorganisation 
och med fokus på hållbar bemanningsplanering och hälsosamma scheman.  
 
Karlshamn har av tradition relativt många ferieplatser för ungdomar vilket innebär en 
personalkostnad utöver de statsbidrag som finns för detta. Under pandemin har denna 
satsning varit positiv för att sysselsätta ungdomar i ett läge när många verksamheter 
varit stängda och detsamma förväntas gälla även 2021. Dock bör antalet ferieplatser 
kunna minskas under 2022 för att minska kostnaderna. 
 
I det fall en extern finansiering av personal kan komma ifråga minskar kommunens 
nettokostnad kortsiktigt men långsiktigt måste en planering ske för att kunna vidta 
åtgärder när finansieringen upphör. 
 
Den process som omgärdar en personalneddragning är omfattande och tidskrävande. 
Att på något sätt kunna snabba upp denna process genom olika individuella 
överenskommelser med medarbetare är relativt vanligt på arbetsmarknaden. En analys 
visar att pensionslösningar inom den kommunala sektorn är så dyra att det normalt inte 
är aktuellt. Däremot kan enskilda överenskommelser inom ramen för uppsägningstiden 
vara mer kostnadseffektivt och av den enskilde uppfattas som en bättre lösning än att 
formellt bli uppsagd för att sedan arbeta vidare under sin uppsägningstid. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
HR-chef Marie Björnsson 
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§ 44 Kommunstyrelsens svar rörande revisorernas förstudie avseende 

partneringavtal för Mörrums skola 2021/459 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ställa sig bakom svaret och översända detsamma till revisorerna.  

 
Sammanfattning 
 
Kommunens revisorer har ställt två frågor till kommunstyrelsen avseende projektet 
Mörrums skola. Man aviserar också att revisorerna kommer att fortsätta följa projektet. 
 
Frågor: 
 

1. Vilken återrapportering kommer kommunstyrelsen att begära avseende 
Mörrumsskolan?  
 

2. Vilket utfall i förhållande till budget föreligger i förhållande till andra pågående 
partneringprojekt? 

 
Förslag till svar: 
 

1. Kommunstyrelsen (KS) har sedan kommunfullmäktige (KF) beslutade att 
ansvaret för större investeringar lyftes från berörda facknämnder till KS sett över 
rutinerna för uppföljning för att förbättra kontroll och styrning. Från och med 2020 
är det särskilda KSAU-möten avsatta för uppföljning där investeringar är ett de 
ärenden som hanteras. Inför 2021 har förvaltningen tagit fram nya rutiner och 
verktyg för tätare ekonomisk uppföljning vilket omfattar samtliga 
investeringsprojekt då KS efter KF beslut 2020 från och med 2021 även ansvarar 
för de små projekten. Nu rapporteras ögonblicksbilder månadsvis till KS över 
ekonomin med tillhörande prognoser för utfallet. Fördjupad analys kan vid behov 
hanteras av KSAU innan ärendet lyfts i KS. Alla beslutade projekt med en 
omfattning över 7 mkr hanteras på samma sätt oavsett organisation eller 
upphandlingsmodell. 

 
2. Precis om kommunrevisionen påpekar har projektet Mörrums skola nyligen gått 

in i fas 2 av projektet vilket gör att det är tidigt att uttala sig om utfallsprognoser 
för ett så pass omfattande projekt. KS bedömning är att projektet i stort sett följer 
plan vilket även gäller ekonomin. Att jämföra med andra projekt där just modellen 
partnering valts innebär i praktiken Jössarinken samt Östralycke som bägge är 
färdigställda. Jössarinken håller på att slutsammanställas så jämförelsen kan 
kanske snarare göras med Östralycke som är helt färdigt. Totalutfallet bedöms i 
det fallet bli betydligt lägre än traditionell upphandling då framförallt ÄTA-arbeten 
(ändringar, tillägg, avgående) kunnat hanteras på ett bättre och mer 
kostnadseffektivt sätt inom projektet. Det är just erfarenheterna från projektet 
Östralycke samt löpande omvärldsanalys som lett till att partnering valts som 
modell för Mörrums skola. 

 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-09 

Sida 14(56) 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-02-16 
Missiv förstudie avseende partneringavtal för Mörrumsskolan 
Förstudie partnering Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunens revisorer 
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§ 45 Kommunstyrelsens resultatrapport 2020 2019/2792 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa resultatrapport per 2020-12-31. 
 
Sammanfattning 

 
Tidigare kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningarnas verksamheter 2020 
har lämnat underlag till resultatrapport för kommunstyrelsen för det gångna året. 
 
I resultatrapporten redovisas bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse och 
resultat mot kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens egna mål, ekonomisk 
analys, omvärldstrender och analys av den egna verksamheten. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen visar på ett underskott med -2,4 mnkr 
för 2020. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05 
Kommunstyrelsens resultatrapport 2020 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Chefer inom kommunstyrelseförvaltningen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Lisbeth Sunesson 
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§ 46 Ekonomiuppföljning januari 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Resultatet visar en periodavvikelse på +0,8 mnkr, vilket fördelar sig med -2,6 mnkr för 
nämnderna och +3,4 mnkr för finansförvaltningen. Resultat för perioden kan läsas av på 
nämnds nivå samt kontogrupp. Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens större 
investeringar redovisas per projekt. Fördelningen av kommunstyrelsens investerings- 
budget för mindre projekt är ännu inte beslutad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiuppföljning januari 2021 
 
Beslutet skickas till 

 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 47 Kommunstyrelsens investeringsbudget för projekt under 7 mnkr 2021 

2020/1899 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra ej förbrukade investeringsmedel från 2020 om 14 137 tkr till projekt under  
7 mnkr 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 för mindre projekt om 11 708 tkr 2021, samt 

 
att finansiera behov av driftmedel till mindre projekt från kommunstyrelsens anslag till 
förfogande reserv. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har fastställt en budget för investeringar < 7 mnkr till 10 mnkr år 
2021 för hela kommunen. Tidigare har budgeten för investeringar < 7 mnkr uppgått till 
ca 50 mnkr för samtliga nämnder. Med hänsyn till kommunens ansträngda ekonomiska 
situation och höga investeringstakt har budgeten reducerats till 10 mnkr. Från 2021 har 
budgeten för investeringar < 7 mnkr flyttats till kommunstyrelsen. 
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Samtliga förvaltningar har utifrån beslutad investeringsbudget prioriterat de behov som 
finns i verksamheterna. Prioriteringsarbetet och förskjutningar av investeringar har 
resulterat i att det kvarstår ett behov av prio 1 investeringar < 7 mnkr på minst 24 mnkr 
enligt ovan tabell. Med angeläget behov avses främst investeringar i arbetsmiljö, 
säkerhet, pedagogisk utrustning och beläggningsåtgärder inom gata. Investeringar som 
skulle få betydande konsekvenser om de inte kan verkställas under 2021. Behoven av 
investeringar < 7 mnkr överstiger alltså beslutad budget från Kommunfullmäktige med 
14 mnkr. Att flytta budget från investeringar > 7 mnkr är inte möjligt då samtliga 
investeringar är pågående. Den möjlighet som finns och bedöms vara rimlig är att 
överföra outnyttjad investeringsbudget från 2020. Det outnyttjade utrymmet är inkluderat 
i låneutrymmet och kapitalkostnadsbudget 2021 och planperiod 2022-2023.  
 
En följd av att budgeten för investeringar < 7mnkr kraftigt minskat är att tjänste- 
utrymmen, som tidigare finansierats med investeringsmedel i samband med olika 
projekt, nu delvis är ofinansierade. Det saknas medel på kommunstyrelsens förfogande- 
reserv för att kompensera detta. Hänsyn måste därför tas till denna del i översynen av 
organisationen som pågår som en följd av KS beslut att minska personalkostnaderna 
med 25 mnkr 2021 och 50 mnkr 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslås med hänsyn till ovan beskrivning att överföra outnyttjad 
budget för investeringar från 2020 till investeringar < 7 mnkr 2021. Vidare föreslås att 
kommundirektören får mandat att fördela budget, under strikt restriktivitet i dialog med 
strategi och beredanderådet, mellan de olika investeringsbehoven < 7 mnkr 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för projekt under 7 mnkr 2021 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 48 Behov av driftmedel till större investeringsprojekt 2021 2020/1899 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att finansiera behov av driftmedel till större investeringsprojekt om 875 tkr från 
kommunstyrelsens anslag till förfogande större investeringar 2021, samt 
 
att behov av driftmedel till större investeringsprojekt 2022 och framåt hanteras i 
kommande budgetarbete 
 
Sammanfattning 
 
Driftkostnader för Jössa träningshall och hyra för paviljonger vid byggnation av ny F6 
skola i Mörrum är kompenserade med 80 % i hanteringen av obalanser 2021. 
Driftkostnaderna är inga obalanser utan ingår i investeringskalkylerna till 
igångsättningsbesluten om byggnationer och bör finansieras till 100%. 
 
Fastighet är anslagsfinansierad vad gäller kommunens ägda lokaler 2021. Hela anslaget 
för Jössa träningshall inkl yttre skötsel inom TFN budgeteras inom KS/Fastighet. 
Anslaget för hyran av paviljonger flyttas även från UN till KS/Fastighet då kostnaderna 
avser ersättningslokaler för dem som kommunen äger. 
 

Kommunstyrelsens större investeringsprojekt till digitalisering har behov av driftmedel 
för 0,5 årsarbetare som tidigare finansierats från projektet.  
 
Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) tillämpas av samtliga kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund.  
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utarbetat nya rekommendationer som syftar 
till att utveckla god redovisningssed. Den nya lagstiftningen och rekommendationen har 
en tydligare avgränsning gällande vad som får aktiveras som anläggningstillgång.   
 
Beslutsunderlag 
 
Behov av driftmedel till större investeringsprojekt 2021 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
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§ 49 Nyupplåning för år 2021 2021/233 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 
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§ 50 Kapitaltäckningsgaranti VA för oförutsedda kostnader som inte kan täckas av 

VA-taxan 2020/2845 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge Karlshamn Energi Vatten AB en kapitaltäckningsgaranti som säkerställer att det 
egna kapitalet vid varje tillfälle återställs till minst det registrerade aktiekapitalet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet AB beslutade 2020-10-12, § 56 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ge Karlshamn Energi Vatten AB en 
kapitaltäckningsgaranti som säkerställer att det egna kapitalet vid varje tillfälle återställs 
till minst det registrerade aktiekapitalet. 
 
Karlshamns kommun har överlåtit VA-huvudmannaskapet till Karlshamn Energi Vatten 
AB per 1 januari 2019. 
 
Verksamheten för Vattenförsörjning och Avlopp i den allmänna VA-anläggningen styrs 
utifrån Lagen om allmänna vattentjänster, vilken bland annat innebär att VA-
verksamheten drivs utifrån självkostnadsprincip och inte får genera någon vinst. 
 
VA-verksamheten bedrivs i bolagsform, vilket innebär att bolaget omfattas av sedvanliga 
lagar och regelverk såsom aktiebolagslagen. Detta innebär en risk att situationen 
uppstår, då bolaget får en oförutsedd händelse med stora obudgeterade kostnader, 
vilket inte finansierats genom VA-taxan. Om detta innebär att bolagets egna kapital 
understiger 50 % av bolagets aktiekapital (50.000 kr), så har styrelsen enligt 
Aktiebolagslagen skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning och i värsta fall blir 
styrelsemedlemmarna personligt betalningsansvarigt för bolagets skulder. 
 
För att undvika denna situation, så behöver det finnas en kapitaltäckningsgaranti som 
säkerställer att tillskott kommer att ske i framtiden. Den innefattar en bindande men 
villkorad utfästelse mot bolaget att genomföra ett tillskott, om vissa förutsättningar 
uppfylls. Om det föreskrivs att garantin ska träda i kraft med automatik när det egna 
kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet sker automatiskt en bristtäckning genom 
att bolaget får en fordran mot den som lämnat utfästelsen. På så sätt kommer bolagets 
egna kapital aldrig att understiga den kritiska nivån. 
 
Eftersom en kommun alltid har det yttersta ansvaret för VA-försörjning enligt Lagen om 
allmänna vattentjänster så är lämpligt att Karlshamns kommun utfärdar en 
kapitaltäckningsgaranti för Karlshamn Energi Vatten AB. Det är rimligt att kommunen tar 
det ansvaret utifrån ett finansiellt perspektiv, eftersom varken vatten, värme eller fiber-
kollektivet (kunderna) bör bära denna risk. 
Kapitaltäckningsgaranti 
 
Karlshamns kommun (organisationsnummer 212000-0845) åtar sig härmed att svara för 
att det helägda Karlshamn Energi Vatten AB:s (organisationsnummer 559170-4308) 
egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. 
Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital, avskrivning 
av fordringar eller på annat sätt. 
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Denna garanti gäller från räkenskapsåret 2020 och fram till dess att bolagsstämma ägt 
rum närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Garantin gäller endast så länge 
Karlshamns kommun kvarstår som ägare till bolaget. 
 
Genom beslut i kommunfullmäktige bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de 
åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti. 
 
Beslutsunderlag 

 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
Protokollsutdrag SV § 56.2020 Kapitaltäckningsgaranti VA för oförutsedda 
kostnader som inte kan täckas av VA-taxan 
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§ 51 Planprogram för Stationsområdet Karlshamn 4:1 m.fl. 2021/758 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna framtaget stadsutvecklingsprogram, samt 
 
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för etapp 1 Stationsområdet 

Karlshamn 4:1 mfl.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen gav den 31 januari 2017 byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
programarbete för stationsområdet utifrån genomförd förstudie. Programområdet 
inkluderar stationen vid Järnvägsplan och angränsande ytor och omfattar närmare 10 ha 
och berör sju olika fastigheter.  
 
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, ingår programområdet huvudsakligen i 
delområde A4. Stationen. Visionen för området är att en helt ny stadsdel skapas då 
godshanteringen flyttas till Stilleryd. Stadsdelen ska knyta samman stadskärnan med 
Prästslätten och områdena i norr. Söder om spåren ska nya kvarter med bostäder, 
arbetsplatser och service växa fram, från Stationsvägen i söder till Regeringsgatan i 
norr. Utgångspunkter och mål med planeringen inom området framgår därmed tydligt av 
översiktsplanen. 
 
Karlshamn ska genom satsningarna vid stationen stärkas som attraktiv bostadsort och 
bidra till att öka kommunens betydelse som en viktig nod i regionen. Efterfrågan på 
stadsnära bostäder i Karlshamns kommun är stor och målsättningen inom den 
översiktliga planeringen i Karlshamn är att bostadsbebyggelse placeras i eller i 
anslutning till stadskärnan samt i riktning österut.  
 
Samråd med länsstyrelsen om beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har genomförts i maj-juni 2017. MKB erfordras inte. 
Under 2017 genomfördes också en miljöteknisk markundersökning. Denna visar att det 
behövs kompletterande undersökningar och efterbehandlingsåtgärder inom 
programområdet. Utvecklingen av området förutsätter att marken kan saneras för 
bostadsändamål till nivå för känslig markanvändning.  
 
Under 2018 har, inom ramen för programarbetet, fördjupade utredningar genomförts 
avseende buller, dagvatten, geoteknik, risker, trafik och vibrationer. Riskfrågan har 
därefter krävt ytterligare fördjupningar med avseende på närheten till bangården. Dessa 
har genomförts under 2019 jämte att Trafikverket slutfört sin kapacitetsanalys gällande 
Sydostlänken, vilken är ett viktigt underlag i programarbetet.  
 
Under 2020 har visionsbild/illustration och med den samhörigt material från 2016 
uppdaterats med utgångspunkt i genomförda utredningar och nu kända förhållanden. Ett 
stadsutvecklingsprogram har tagits fram för området innehållande ett mer detaljerat 
underlag för en första etapp som är möjlig att detaljplanelägga med godsbangården kvar 
i området.  
 
Etapp 1 berör såväl kommunal mark som mark i privat ägo inom fastigheten Garaget 1 
och kräver initialt kompletterande markundersökningar för att utreda eventuell förekomst 
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av föroreningar och saneringsbehov. Inför en eventuell markanvisning av etapp 1 
behöver Karlshamns kommun förvärva Garaget 1. 
 
Ett genomförande av etapp 1 förutsätter en ombyggnad av nuvarande bussvändslinga. 
Arbetet med stadsutvecklingsprogrammet har gjorts i samråd med Blekingetrafiken och 
Trafikverket gällande områdets trafikala funktioner. En utveckling i enlighet med hela 
stadsutvecklingsprogrammet förutsätter att godsbangården flyttas till Stilleryd. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att nu framtaget stadsutvecklings-
programmet kan ligga till grund för etappvisa detaljplaner inom området. Kommunen kan 
ange mål och utgångspunkter för planarbetet i ett särskilt program enligt plan- och 
bygglagens 5 kap. 10 §. Det finns dock inte något krav på att ett formellt program ska 
tas fram utan det är kommunen själv som avgör om det behövs. Att upprätta ett mer 
formellt planprogram skulle, med vad som nu är känt, förlänga planprocessen i onödan 
och bedöms inte behövas för att underlätta detaljplanearbetet. Programsamrådet fyller 
då inte sin funktion och de planförslag som senare skickas ut för samråd blir nästintill 
identiska med planprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01 
Protokollsutdrag BN § 63/2021 Nya Stationsstaden Karlshamn, 
Stadsutvecklingsprogram, Underlag till detaljplan etapp 1 
Nya Stationsstaden Karlshamn, Stadsutvecklingsprogram, underlag till detaljplan etapp 
1, daterat 2021-02-23 
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, daterat 2017-05-22  
Länsstyrelsens yttrande, daterat 2017-06-22 
Miljöteknisk markundersökning, daterad 2017-05-31 
Trafikbullerutredning, daterad 2018-06-28 
Dagvattenutredning, daterad 2018-06-26 
PM - översiktlig geoteknisk utredning, daterad 2018-06-29, rev. 2018-10-18 
Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, daterad 2018-06-29, rev. 2018-10-18 
Detaljerad riskbedömning, daterad 2018-10-09 
Trafikutredning, daterad 2018-06-28 
Utredning av komfortzon inför planerad byggnation - vibrationer från spårväg, daterad 
2018-07-05 
PM Risk - Second opinion, daterad 2019-02-01 
Fördjupad riskbedömning, daterad 2019-05-17 
 
Beslutet skickas till 

 
Byggnadsnämnden 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić, 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 52 Detaljplan för del av Stilleryd 2:49 - beslut om vidare planläggning 2018/3154 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att på grund av ändrade förutsättningar dra tillbaka planuppdraget för del av Stilleryd 
2:49.  
 
Sammanfattning 
 
Beslutet berör aktuellt planarbete på Stilleryd 2:49. Möjliga alternativ redovisas nedan. 
Ärendets bakgrund och process beskrivs under ”Bakgrund och överväganden” samt i 
beslutsunderlaget ”Underlag Stilleryd 2:49”.  
 
Om ett annat alternativ som inte listas nedan önskas ska detta tydligt framgå i beslutet.  
 
Inriktningar 

 
1. Vi fortsätter med planuppdraget enligt intentionerna från 2018, d.v.s. planera för 

en rakare väg med en planskild korsning över den nu dubbelspåriga järnvägen, 
tillsammans med en ny cirkulationsplats på Vekerumsvägen. Nästa steg är då att 
beställa nödvändig trafikutredning efter årsskiftet för att sedan gå ut med 
förslaget på samråd, där vi får in synpunkter på den nya detaljplanen från olika 
sakägare och myndigheter.  
 
Konsekvenser med alt. 1: resterande delar av B89, som skulle behöva 
uppdateras, förblir orörda och B89 riskerar då bli inaktuell på vissa platser i 
planområdet. Fördel med alt. 1 är att området mellan Vekerumsvägen och 
Östersjövägen blir planlagd så mark i området kan säljas och så småningom 
exploateras relativt snart. Brons byggande kommer dock antagligen dröja 
eftersom kostnaden för bron är så stor. Detta gäller såklart för alla tre alternativ.  

 
2. Planuppdraget pausas för att invänta Trafikverkets (TRV) utredningar ytterligare, 

då TRV trots allt är i ett relativt tidigt skede i deras egna planer för berörd sträcka 
av järnvägen. I så fall kommer planarbetet påbörjas igen först när det finns mer 
konkreta planer från Trafikverket för det aktuella området. Planarbetet kommer 
då fortfarande koncentreras till intentionerna i ansökan från 2018. 
  
Konsekvenser med alt. 2: Det kan vara positivt att invänta TRV eftersom 
kommunens och Trafikverkets arbeten då kan synkas. Dock kommer 
exploatering i området mellan Vekerumsvägen och Östersjövägen fördröjas, 
eftersom vi inte vet var den nya vägen ska gå eller var bron slutligen kommer 
placeras. B89 riskerar dessutom bli inaktuell på fler ställen (som i alternativ 1).  

 
3. Planuppdraget pausas på samma sätt som i alternativ 2, men istället för att gå 

vidare med det ursprungliga planuppdraget från 2018 identifieras istället vilka 
andra ändringar som behöver göras på detaljplan B89 (vilket skulle innebära en 
aktualisering av den detaljplanen). Kommunstyrelsen kan då ta tillbaka det 
ursprungliga planuppdraget och tar istället fram ett nytt uppdrag av en större 
omfattning, där alla nödvändiga revideringar i B89 ses över i en ny detaljplan.  

 
Omfattningen av det nya uppdraget är svårt att säga i dagsläget men det skulle innebära 
att den nya detaljplanen skulle anpassas till Trafikverkets egna planer för området, 
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exempelvis blockeringen för biltrafik i korsningen Östersjövägen/Södra Stillerydsvägen 
(en sådan åtgärd skulle annars vara planstridig så som B89 ser ut idag eftersom den 
korsningen är planlagd som väg).  
 
Konsekvenser med alt. 3: Det kan anses vara positivt att vänta och se över området i ett 
större sammanhang. Dock innebär detta att det nya uppdraget får en större 
plankostnad, då det berör ett betydligt större område än det ursprungliga uppdraget. Det 
finns också en risk att utredningar som gjorts i det ursprungliga planuppdraget blir 
inaktuella om förutsättningarna ändras drastiskt inför det nya uppdraget. Dock kommer 
förhoppningsvis utredningarna, och redan framtagen information, kunna fungera som 
underlag när det nya planarbetet väl påbörjas. En stor fördel med detta alternativ är att 
vi då tar ett större omtag istället för flera små detaljplaner, vilket i slutändan skulle vara 
mer tids- och kostnadskrävande än en samlad detaljplan.  

 
Beslutsunderlag 
 
Planarkitekt Anna Lyggemarks tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02 
Underlag Stilleryd 2:49 daterat 2020-12-17 
 
Beslutet skickas till 

 
Planarkitekt Anna Lyggemark  
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Projektledare Christer Martinsson 
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§ 53 Försäljning av fastigheten Älgen 5 2020/3722 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna köpekontrakt varigenom PMB Construction Sverige AB förvärvar Älgen 5 
för en köpeskilling om 3 062 500 kronor samt att uppdra åt kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören att underteckna avtalet. 
 
Sammanfattning 

 
Markanvisningsavtal tecknades med köparen 2017 (2017/1983). Detaljplan för området 
har vunnit laga kraft, köparen har inkommit med bygglov.  
 
Enligt köpekontraktet gäller fortfarande den överenskommelse från 
markanvisningsavtalet där köparen förbinder sig att bygga trygghetsbostäder. 
 
Köpeskillingen baseras på 1250 kr per BTA. Extern värdering har gjorts av 
Värderingsbyrån i Syd. Värderingen är från december 2020. 
 
Beslutsunderlag 

 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtenssons tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08 
Köpekontrakt Älgen 5 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Chef för projektkontoret Ulrika Nordén Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
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§ 54 Karlshamns Ridklubb önskemål om utveckling av verksamheten 2021/66 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna ridklubbens utveckling mot bakgrund av att ridklubben kommer att 
omlokaliseras inför exploatering av området och den investering som finansieras med 
bidraget kommer att kunna flyttas och användas på den nya lokaliseringen. 
 
Charlott Lorentzen (MP) meddelar jäv och deltar inte i ärendets handläggning.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Ridklubb vill anlägga en ny utomhusridbana samt parkering för lastbilar och 
hästtransporter för att möjliggöra för mer tävlingar och aktiviteter. Utvecklingen skulle 
även innebära bättre förutsättningar för handikappidrott.  
 
Karlshamns Ridklubb har ansökt om bidrag från allmänna arvsfonden för utvecklingen 
av sin verksamhet. För att kunna ansöka om bidraget krävs ett 10-årigt 
nyttjanderättsavtal eller motsvarande avseende marken. Syftet med detta är att 
säkerställa att den investering som finansieras av bidraget kommer att kunna användas 
under åtminstone 10 år. Den utomhusridbana som Ridklubben vill uppföra skall bestå av 
sektioner som är flyttbara och kan tas med vid en omlokalisering. Oavsett om 
investeringen används på befintlig plats eller inte kommer den alltså att kunna nyttjas 
under de närmaste 10 åren. 
 
Karlshamns Ridklubb är idag lokaliserad huvudsakligen inom fastigheten Asarum 48:2 i 
anslutning till Jannebergs Gård. Karlshamns kommun har påbörjat planläggning av 
området, planprogram Janneberg-Duveryd har varit på samråd. Till sommaren kommer 
en åtgärdsvalsstudie påbörjas i samarbete med Trafikverket. Åtgärdsvalsstudien ska 
omfatta en större del av transportsystemet för planområdet ur ett helhetsperspektiv. 
Planeringen av området är med andra ord i ett tidigt skede. 
 
Innan exploatering kan ske i områdena närmast Ridklubbens nuvarande lokalisering 
måste Ridklubben omlokaliseras, oavsett om verksamheten tillåts utvecklas eller inte. 
Mot bakgrund av att både en flytt av Ridklubben och utbyggnad av en ny genomfartsväg 
är stora investeringar samt att dessa skall föregås av framtagande av detaljplaner är det 
inte rimligt att tro att Ridklubben kommer att flytta inom de närmaste åren. Mot bakgrund 
av Ridklubbens yttrande avseende planprogrammet måste sannolikt Ridklubben flyttas 
innan den nya väggen kan börja byggas oavsett ifall önskad utveckling sker eller inte. 
 
Beslutsunderlag 

 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12 
Karlshamns Ridklubb - projektbeskrivning 
Karlshamns Ridklubb - förtydligande 
 
Beslutet skickas till 

 
Karlshamns Ridklubb 
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 55 Samverkansöverenskommelse 2021-2024 mellan Karlshamns kommun och 

Polismyndigheten 2020/3603 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta Samverkansöverenskommelse 2021-2024 med tillhörande handlingsplan för 

2021, samt  
 
att överlåta till lokala Brottsförebyggande rådet att besluta om kommande 

handlingsplaner för 2022-2024.  
 
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. Efter återremiss från kommunstyrelsen har 
handlingsplanen för samverkansöverenskommelsen reviderats. Ett extra insatt möte 
med delar av BRÅ har arbetat med aktuella revideringar. Revideringar är rödmarkerade. 
 
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 

 
Samverkansöverenskommelse 2021-2024 mellan Karlshamns kommun och 
Polismyndigheten 
Handlingsplan 2021 reviderad 
 
Beslutet skickas till 
 
Lokala Brottsförebyggande rådet 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Lokalpolisområdeschef Louise Englund 
Kommunpolis George Nilsson 
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§ 56 Medborgarlöfte 2021 2020/3604 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna medborgarlöfte 2021. 
 
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. Efter att medborgarlöftet återremitterats av kommunstyrelsen 
presenteras nu ett reviderat förslag. BRÅ har medverkat vid revideringen av det nya 
förslaget och revideringar visas i rödmarkerad text i bilaga 1. 
 
Utifrån den lägesbild vi ser har vi nu valt att prioritera att arbeta med barn och unga, 
samt platser där lägesbilden visar att medborgare känner sig otrygga.  
 
Kommunen ska  
 

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

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

 Fortsätta stödja och utveckla arbetet med nattvandrande föreningar och styr 
deras arbete utifrån den aktuella lägesbilden. 

 
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. 

 Patrullera på platser där medborgare utifrån lägesbilden känner sig otrygga. 

 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans  
 

 Våra åtgärder ska utgå från den aktuella lägesbilden.  

 Alla medborgarna ska känna sig trygga. 

 Vi ska fortsätta utveckla samarbetet kring missbruksproblematik utifrån den 
aktuella lägesbilden. 

 Vi ska utveckla kommunikationen kring det gemensamma lägesbildsarbetet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarlöfte 2021 reviderat 
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Beslutet skickas till 
 
Lokala Brottsförebyggande rådet 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Lokalpolisområdeschef Louise Englund 
Kommunpolis George Nilsson 
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§ 57 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser i 

Karlshamns kommun 2021/581 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser i 

Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 

 
Det är mycket viktigt att snabbt fånga upp signaler om en förestående eller inträffad 
samhällsstörning. Informationen om händelser kan komma via personal, jourfunktioner, 
chefer i beredskap, andra myndigheter eller våra invånare. Syftet är att förse 
beslutsfattare med information för att besluta om lämplig nivå för att hantera det 
inträffade och vid behov snabbt kunna aktivera krisledningsorganisationen. 
 
Vid en inträffad samhällsstörning präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt vad som 
hänt och vem som förväntas göra vad. Vissa samhällsstörningar utvecklas till 
extraordinära händelser med stora krav på styrning och samordning av såväl interna 
som externa resurser. Denna plan är tänkt att fungera som ett stöd i arbetet att skapa 
struktur under den inledande fasen men även senare under arbetets gång. Planen kan 
även användas, helt eller delvis, vid händelser av annan karaktär som kräver 
samordnad ledning eller utökat kommunikationsarbete.  
 
Till planen finns bilagor som bland annat beskriver hur en inledande lägesbild inhämtas, 
organisation för kommunens krisledningsstab samt förvaltningsstab med beskrivning av 
roller samt stabsrutiner och kontaktlistor för de funktioner (krisledningsnämnd, stab, 
POSOM-grupp med flera) som har del i kommunens ledning eller hantering av en 
samhällsstörning.  
 
Det finns även andra dokument som anknyter till arbetet. Kommunikationsenheten har 
exempelvis en särskild plan för arbetet  med kriskommunikation. 
 
Beslutsunderlag 

 
Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser i 
Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
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§ 58 Medfinansiering av en lokal digital livestreamad upplevelse för alla sinnen på 

landsbygden - diggEAT 2021/169 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att medfinansiera en lokal, digital livestreamad upplevelse med 20 000 kronor, samt 

 
att finansiering sker från kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling. 
 
Sammanfattning 

 
Under 2020 drabbades världen av den pandemi som lamslagit mycket i vårt samhälle 
vilket gjort att kulturella föreningar och näringsliv fått börja ställa om och tänka nytt. 
 
Under hösten 2020 genomfördes ett digitalt event diggEAT som hade fokus på 
näringsliv, kulturella och kreativa näringar samt landsbygd. Under 2021 planeras ett 
direktsänt streamat event för att lyfta landsbygdens aktörer med ett nedslag i varje 
kommun. Syftet är att lyfta professionella kulturella kreativa näringar på landsbygden 
och samverka med näringslivet kring digitala event som marknadsför både ort, produkter 
och människor på ett nytt sätt. 
 
Eventet ska lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra att våga, lyfta fram unika 
miljöer som många kanske inte vet om. 
 
Landbygdsutvecklaren ser positivt till eventet vilket synliggör kulturella kreativa näringar 
och lyfter näringslivet på landsbygden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Landsbygdsutvecklare Marianne Pearys tjänsteskrivelse daterad 2021-01-08 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) 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 

 
Controller Susanne Andersen 
Landsbygdsutvecklare Marianne Peary 
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§ 59 Riktlinjer för kommunens barnrättsarbete 2021/145 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna förslaget till riktlinjer för kommunens barnrättsarbete med ändringen att 
uttrycket kulturella tas bort ur meningen i bilagans andra punkt, samt  
 
att utvärdera riktlinjerna för kommunens barnrättsarbete inom ett år. 
 
Sammanfattning 

 
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
svensk lag. FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om 
mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt 
avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. 
För kommunen som organisation kommer det innebära ökade krav för att se till att barns 
rättigheter blir tillgodosedda utifrån barnkonventionen. 
 
Under året som har gått har ett barnrättsnätverk bildats i kommunen som gemensamt 
har arbetat fram en riktlinje för hur kommunen ska kunna följa barnrättslagen. 
Riktlinjernas syfte är tydliggöra kommunens arbete med barnrättsfrågorna för att stärka 
barnets rättigheter och möjlighet till delaktighet och inflytande i Karlshamn samt förbättra 
barn och ungas livsvillkor med utgångspunkt i barnkonventionen. Riktlinjerna utgår ifrån 
barnkonventionens grundprinciper.  
 
Beslutsunderlag 

 
Bilaga 1 checklista 
Riktlinjer för kommunens barnrättsarbete 2021 slutgiltig 
 
Yrkanden 

 
Elin Petersson (M) med bifall av Bodil Frigren Ericsson (L), Björn Tenland Nurhadi (SD),  
Mats Dahlbom (C) och Ida Larsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utvärdera 
riktlinjerna för kommunens barnrättsarbete inom ett år.  
 
Marie Sällström (S) med bifall av Mats Dahlbom (C), Bodil Frigren Ericsson (L) och Ida 
Larsson (S) yrkar att uttrycket kulturella tas bort ur meningen i bilagans andra punkt.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på Elin Petersson med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma. 
 
Ordförande ställer proposition på Marie Sällström med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 

 
Samtliga förvaltningar, nämnder och bolag 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
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§ 60 Riktlinjer för småbåtshamnar 2020/3489 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta riktlinjerna för båtplatser och uppställningsytor i anslutning till småbåtshamnar, 
samt 
 
att hamnordningen ska kompletteras med de nya riktlinjerna. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för båtplatser och 
uppställningsytor i anslutning till småbåtshamnar. Syftet med riktlinjerna är att minska 
risken för fortsatt spridning av föroreningar från båtbottenfärger och andra kemikalier 
som används av båtägare. Förslaget till riktlinjer reglerar miljörelaterade frågor mellan 
kommun och enskilda båtägare, som hyr båtplats eller båtuppställningsplats. Även 
arrendatorer av kommunal mark som erbjuder båtplats/båtuppställningsplats ska 
ansvara för att deras kunder följer de kommunala riktlinjerna. 
 
Beslutsunderlag 

 
Förslag till riktlinjer för småbåtshamnar 
 
Beslutet skickas till 

 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Miljöingenjör Katrine Svensson 
Handläggare Pontus Svensson 
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§ 61 Klimat- och energistrategi för Blekinge 2019/1783 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ställa sig bakom den regionala klimat- och energistrategin. 
 
Sammanfattning 

 
Den regionala klimat- och energistrategin för Blekinge har tagits fram gemensamt av 
aktörerna i Klimatsamverkan Blekinge och har under slutet av 2019 antagits av 
länsstyrelsen. 
 
För att ur ett regionalt perspektiv kunna uppnå det globala målet om att begränsa den 
globala uppvärmningen samt utifrån regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige 
2045 har det övergripande målet formulerats enligt följande: ”Blekinges koldioxidutsläpp 
ska halveras vart fjärde år från 2020.” 
 
Prioriterade fokusområden för att minska utsläppen av koldioxid i Blekinge är: 
 

 Minskad energianvändning 

 Förnybar energi 

 Transporter 

 Engagera flera 
 
För att främja klimat- och energiarbetet både lokalt och regionalt ställer sig kommunen 
bakom den regionala klimat- och energistrategin för Blekinge. 
 
Beslutsunderlag 

 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse daterad 2020-12-21 
Klimat- och energistrategi för Blekinge (rapportnr. 2019:15) 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 62 Klimatanpassningsplan för Karlshamns kommun 2020/3715 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan för 
Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun (kommunen) behöver ta fram en uppdaterad och mer heltäckande 
klimatanpassningsplan. Planen möjliggör bland annat en samhällsplanering utifrån 
nuvarande och framtida klimat samt ger bättre förutsättningar att planera bebyggelse 
m.m. i områden som är särskilt utsatta för effekterna av ett förändrat klimat, exempelvis i 
områden med översvämningsrisk.  
 
Klimatanpassningsplanen föreslås att tas fram som ett separat dokument för antagande 
av kommunfullmäktige under hösten 2022, senast 31 oktober. Vidare föreslås, utifrån 
tillgängliga resurser, att en projektledare utses internt samt att en arbetsgrupp bildas. En 
konsult kan tas in som expertstöd under arbetets gång om tillgängliga resurser medger 
detta.  
 
Beslutsunderlag 

 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse daterad 2020-12-21 
 
Yrkanden 

 
Bodil Frigren Ericsson (L) med bifall av Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) 
yrkar att kommunstyrelsen ska ge miljörådet, under ledning av kommunens samordnare 
för hållbar utveckling, i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan för Karlshamns 
kommun.  
 
Charlott Lorentzen (MP), Mats Dahlbom (C) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar på att uppdraget till kommundirektören ska avse 
enbart det Länsstyrelsen kräver i frågan.   
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på Björn Tenland Nurhadis yrkande.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på Bodil Frigren Ericsson med fleras yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Björn Tenland Nurhadis yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslagit detsamma.  
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Reservationer 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus 
Sandgren (M) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Bodil Frigren 
Ericssons yrkande. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 63 Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

2018/3740 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda enligt förslag, samt 
 
att uppräkning av ersättningar enligt ändringen av riksdagsmannaarvodet görs från och 

med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning 

 
Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
bygger på riksdagsmannaarvodets storlek. Riksdagen justerar sitt arvode årligen i 
januari och november. Det står i kommunens bestämmelser att kommunen justerar 
arvodena efter riksdagsmannaarvodets storlek årligen den 1 november och att det nya 
arvodet börjar gälla från och med 1 januari året efter.  
 
I och med att Riksdagen justerar sitt arvode både i januari och i november årligen bör 
Karlshamns kommuns bestämmelser revideras så att det blir lättare att följa 
riksdagsmannaarvodet. Därför föreslås att skrivningen om riksdagsmannaarvodets 
belopp samt tidpunkt för justering av arvodet tas bort ur kommunens bestämmelser. Ny 
skrivning föreslås enligt följande: Karlshamns kommuns årsarvoden för förtroendevalda 
politiker baseras på riksdagsmannaarvodets storlek och justeras enligt detta.    
 
Arvodeskommittén har vid sammanträde 2021-03-08 gjort några mindre kompletteringar 
i bestämmelserna, dessa är markerade i grönt i bifogat förslag till reviderade 
bestämmelser.   
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till revidering av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 2021-03-08 
Protokollsutdrag ARVODE § 7/2021 Revidering av bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Protokollsutdrag KSAU § 46/2021 Revidering av bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
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§ 64 Arvoden för lekmannarevisionsuppdraget 2018/3740 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att avslå revisorernas begäran. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslöt i oktober 2019, § 190, att ändra i revisorernas reglemente så 
att kostnader för lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och revisorer i stiftelser 
hanteras inom revisorernas budget. I november 2020, § 212, beslöt kommunfullmäktige 
att tillföra revisionen 175 tkr och att detta bekostas genom att det tas ut en avgift från 
Stadsvapnet AB.   
 
Revisorerna har i skrivelse daterad 2020-02-14, samt i revisorernas protokoll från 2020-
04-03, REV § 4/2020, angivit att man önskar få till stånd en ändring i 
arvodesreglementet i syfte att kunna disponera medlen för lekmannarevision på ett mer 
flexibelt sätt. Idag har alla lekmannarevisorer 10 % av ett årsarvode, oavsett bolag. 
Revisorerna menar att i det fall lekmannarevisorerna ges möjlighet att själva besluta om 
vilka lekmannarevisonsuppdrag som ska arvoderas kan de styra resurser till de 
områden som för det innevarande året är mest angelägna att följa upp utifrån ett 
revisionellt perspektiv.  
 
Revisorernas förslag innebär att lekmannarevisorerna ges rätt att själva besluta om vilka 
lekmannarevisionsuppdrag som ska arvoderas men också att arvodering för ett bolag 
aldrig kan överstiga 10 % av ett årsarvode.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till ändring i arvodesreglementet "Bestämmelser om ekonomisk ersättning 
till förtroendevald" vad gäller lekmannarevisionsuppdraget 
Protokollsutdrag REV § 4/2020 Fördelning av arvodesersättningar för 
lekmannarevisorer 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
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§ 65 Fråga om ersättning för förlorat sammanträdesarvode 2021/308 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att avslå begäran om ersättning. 
 
Sammanfattning 

 
Skrivelse från styrelseledamot i Karlshamns Hamn AB har inkommit med begäran om 
ersättning för förlorad ersättning för annat möte. Ledamoten har vid samma tillfälle som 
ett styrelsemöte i hamnen även blivit kallad till möte med Länsförsäkringar. 
 
Enligt ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda” har förtroendevald 
bland annat rätt till förlorad arbetsförtjänst. Ledamoten begär nu ersättning för det 
förlorade arvodet i Länsförsäkringar med hänvisning till att detta är att likställa med 
förlorad arbetsinkomst. 
 
Arvodeskommitténs bedömning är att förlorad inkomst ersätts. Som förlorad inkomst 
räknas inte ersättningar som man skulle kunnat få om man gått på ett annat 
sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 

 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Skrivelse till arvodeskommittén 
 
Beslutet skickas till 

 
Berörd förtroendevald 
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§ 66 Revidering av bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 2020/3163 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderad bolagsordning, under §§ 3 och 4, för Karlshamn Kombiterminal AB. 

 
Sammanfattning 

 
Föreslag om att ändra bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB under §§ 3 och 
4, föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Protokollsutdrag SV § 62/2020 Revidering av bolagsordning för Karlshamn 
Kombiterminal AB 
Bolagsordning Karlshamn Kombiterminal AB 2019-01-01 
Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB, förslag till revidering 
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§ 67 Reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB 

(VMAB) 2021/594 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreslagen reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv för 
Västblekinge Miljö AB, samt  
 
att föreslå 2021 års årsstämma i bolaget att fastställa desamma. 
 
Sammanfattning 

 
VMAB är ett kommunalt miljöbolag med uppdrag att samla in, samordna, hantera och 
behandla avfall från kommunerna i västra Blekinge: Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg. Genom ett samarbetsavtal anförtror kommunerna åt VMAB det som 
ankommer på kommunerna enligt kap 15 i miljöbalken (1998:808). I uppdraget ingår 
även handel och transport med avfall och återvinningsprodukter. 
 
VMAB ägs av Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner enligt följande: 
Karlshamn: 50 procent, 
Sölvesborg: 25 procent och 
Olofström: 25 procent. 
 
Verksamheten drivs från VMAB:s anläggning i Mörrum. Verksamhet finns även vid 
återvinningscentraler (ÅVC) i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
 
Bolaget leds av en styrelse med nio ordinarie ledamöter (och lika många suppleanter), 
varav tre ledamöter från respektive ägarkommun. 
 
Ägarnas styrinstrument i form av bolagsordning och ägardirektiv reviderades senast år 
2010, enligt vad som kunnat utläsas. Mycket har förändrats sedan dess varför behov 
föreligger av en modernisering av bolagsordning och ägardirektiv. Bakom dessa 
styrdokument finns mellan ägarna ett aktieägaravtal och ett samarbetsavtal från 
tidpunkten vid bildandet av bolaget 1979. 
 
Förslagen till reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv har under en längre tid 
beretts i ägarsamrådet Blekinge Väst. Revideringarna har diskuterats med bolagets 
ledning varvid synpunkter inhämtats och klargörande gjorts. 
 
På sammanträde 2021-01-13 beslöt samrådet Blekinge väst att rekommendera 
ägarkommunerna att godkänna föreslagna styrdokument och att föreslå årstämman 
2021 att fastställa dessa. 
Förslaget till den reviderade bolagsordningen framgår av bilaga 1. 
 
Bolagsordningen innehåller gängse stadganden angående bl a företagsnamn, säte, 
verksamhetsföremål, ändamålet med bolagets verksamhet, aktiekapital, antal aktier. 
Vad gäller bolagsorganen finns stadganden angående bl a styrelse, revisorer, 
lekmannarevisorer, årsstämma. Vad gäller relationen till ägarna finns stadganden 
angående bl a fullmäktiges rätt att ta ställning och kommunstyrelsens uppsikt. 
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Förslaget till det reviderade ägardirektivet framgår av bilaga 2. 
 
Genom revideringen har tidigare parallella direktiv till bolaget Sydostkemi AB tagits bort 
då detta bolag ej längre existerar. Vidare har direktiven moderniserats och anpassats till 
gällande lagstiftning, t ex kommunallag. 
 
I materiellt avseende är ägardirektivet ett komplement till bolagsordningen. 
 
I direktivet behandlas bl a kommunens ledningsfunktion, stadganden angående bolagets 
verksamhet, bolagets ändamål, fullmäktiges ställningstaganden i vissa viktigare frågor, 
stadganden om ekonomiska förhållanden (bl a ekonomiska mål, finansiering, 
förvaltningsberättelsen, budget och verksamhetsplan), stadganden angående vissa 
bolagsorgan. 
 
Gemensamt för de båda styrdokumenten är att de, för att äga giltighet gentemot 
bolaget, ska fastställas av bolagets bolagsstämma/årsstämma. 
 
I bilaga 3 och 4 återfinns två jämförelser mellan gällande styrdokument och de nu 
föreslagna reviderade. I dessa dokument gäller följande koder: 
Svart text – text kvar sen tidigare 
Genomstruken text – tas bort 
Röd text – ny text. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11 
Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB slutlig version 2021-02-05 
Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB slutlig version 2021-02-05 
Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB med korrigeringar version 2021-01-07 
Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB med korrigeringar version 2021-01-07 
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§ 68 Attestordning för kommunstyrelsen 2021 2020/761 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta ny attestordning för kommunstyrelsens driftbudget, samt 
 
att attestordning enligt kommunstyrelsens delegationsbeslut 2020-09-01 upphör att 

gälla.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens attestordning för driftbudget har reviderats enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Attestordning kommunstyrelsen driftbudget 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Envar attestant 
Lönechef Annika Risberg 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Systemförvaltare Jörgen Nilsson 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Lisa Sunesson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 69 Yttrande över promemoria gällande utbetalning av ersättning för personlig 

assistans endast vid tillstånd 2020/3754 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ställa sig bakom promemorians förslag gällande nekad utbetalning av ersättning för 

personlig assistans vid avsaknad av tillstånd för sådan verksamhet,  
 
att ställa sig bakom förslag till ändringar som innebär skyldighet för kommunerna och 

Försäkringskassan att underrätta Inspektionen förvård och omsorg (IVO) när utförare av 
personlig assistans kan antas bedriva verksamhet utan tillstånd, samt 
 
att understryka vikten av att skyldigheten för IVO att underrätta kommunen sker i god tid 

när IVO överväger att återkalla ett tillstånd för att säkerställa att den enskilde alltid kan 
erbjudas en annan utförare. 
 
Sammanfattning 

 
Förvaltningen för arbete och välfärd, verksamhet Stöd och service, har tagit del av 
rubricerad promemoria och tillstyrker i allt väsentligt förslagen att assistansersättning 
och ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans inte ska betalas ut om 
den enskilde anlitat någon som saknar tillstånd. 
 
Av promemorian framgår bland annat att kommunerna och Försäkringskassan får en 
skyldighet att anmäla till IVO om det finns skäl att anta att en enskild bedriver 
verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. Dock föreslås inte samma skyldighet 
när anmälan till IVO inte har skett innan verksamheten påbörjas i de fall en 
assistansberättigad anställer sina egna personliga assistenter. Enligt 23 § LSS finns en 
anmälningsskyldighet till IVO för den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig 
assistans och som har anställt någon för sådan personlig assistans innan assistenten 
påbörjar sitt arbete. Mot denna bakgrund bör Försäkringskassan och kommunerna även 
åläggas att underrätta IVO när denna anmälningsskyldighet inte har fullgjorts. 
 
Vad gäller förslaget att IVO ska underlätta såväl Försäkringskassan som kommunen när 
en anordnares tillstånd har återkallats, delar Karlshamns kommun det angelägna i att så 
alltid sker då det är av yttersta vikt att kommunen får kännedom om när detta inträffat. 
Även om kommunen helt är av uppfattningen att assistansersättning ska kunna nekas 
den som saknar tillstånd för sådan verksamhet, är det i sammanhanget viktigt att 
uppmärksamma de konsekvenser det kan medföra för enskilda brukares dagliga behov 
av stöd och hjälp om en anordnares assistansverksamhet upphör. Om så sker med kort 
varsel kan det bli svårt för kommunen att anordna assistans inom ramen för sitt 
basansvar för personlig assistans. Det är därför också angeläget att kommunen ges 
förutsättningar och tid att anordna annan assistans till den enskilde, vilket i sin tur 
förutsätter att IVO i god tid meddelar kommunen när de överväger att återkalla ett 
tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 

 
Protokollsutdrag AV § 31/2021 Utbetalning av ersättning för personlig assistans 
endast vid tillstånd (Promemoria S2020/09872) 
PM Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 
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Beslutet skickas till 
 
Socialdepartementet 
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§ 70 Karlshamnsförslag - Ny idrottshall i Mörrum 2021/326 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att remittera förslaget till teknik- och fritidsnämnden för beredning. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd. 
 
2020-08-07 lämnades förslag om en ny idrottshall i Mörrum. Förslaget har under 
publicering uppnått 354 röster. 
 
Förslagsställaren hänvisar till behovet av en ny idrottshall och träningsytor i Mörrum är 
stort och föreslår följande alternativ: 
 

1. Bygg en ny hall/träningsyta på Norrevång med läktare och med möjligheter till 
mindre kansliet för de verksamheter som bedrivs där samt mer materialförråd till 
verksamheterna 

2. Bygg en ny idrottshall vid Mörrumsskolan. 
 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till förslagets vidare hantering. 
 
Kommunstyrelsen tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i 
förslaget.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-01-27 
Förslag inlämnat 2020-08-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren  
Teknik- och fritidsnämnden  
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§ 71 Karlshamnsförslag - Konstgräsplan i anslutning till Mörrumsskolan 2021/498 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att remittera förslaget till teknik- och fritidsnämnden för beredning.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd. 
 
2020-10-28 lämnades förslag om en konstgräsplan i anslutning till Mörrumsskolan. 
Förslaget har under publicering uppnått 252 röster. 
 
Förslagsställaren föreslår att en konstgräsplan med elljus byggs i anslutning till 
Mörrumsskolan. Planen skulle vara till stort värde för skolans idrottslektioner samt kunna 
användas av idrottsföreningar på kvällarna. 
 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till förslagets vidare hantering. 
 
Kommunstyrelsen tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-02-04 
Förslag inlämnat 2020-10-28 
 
Beslutet skickas till 

 
Förslagsställaren 
Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 72 Förändrad nämndorganisation gällande nämnden för arbete och välfärd och 

omsorgsnämnden 2021/782 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde övergår till omsorgsnämnden, 
 
att nämnden för arbete och välfärd upphör,   

 
att återkalla uppdragen för ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd, 

uppdragen upphör från det att paragrafen är justerad,  
 
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden,  
 
att antalet ledamöter i omsorgsnämnden ska utökas till 13 stycken efter 

sammanslagningen,  
 
att anta föreslagna ändringar i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda, samt 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att omsorgsnämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet före det att det behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22, samt 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheter och att verka för en 

sammanslagning av omsorgsförvaltningen med förvaltningen för arbete och välfärd. 
 
Sammanfattning 

 
Ett antal ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd har lämnat in 
meddelande om avsägelse av sina förtroendeuppdrag i den aktuella nämnden.   
 
Ett uppdrag har getts till kommunjurist och nämndkontorschef att skriva fram ett förslag 
till sammanslagning av nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden. Ett 
förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden har tagits fram där förslaget är att 
omsorgsnämnden behåller sina ansvarsområden enligt nuvarande reglemente och att 
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområden flyttas över till omsorgsnämnden.  
 
Nämnden för arbete och välfärd har för närvarande ett utskott bestående av sju 
ledamöter som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda personer. Det föreslagna 
reglementet för omsorgsnämnden innehåller ett stycke som reglerar att det ska finnas 
ett sådant utskott inom omsorgsnämnden.  
 
Förslaget innebär att omsorgsnämnden kommer att biträdas av omsorgsförvaltningen 
och förvaltningen för arbete och välfärd.   
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-09 

Sida 52(56) 

 
 
Med anledning av ovan nämnda förslag föreslår arvodeskommittén 2021-03-08 följande 
ändringar på sidan 13 i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda:  
 
Årsarvode 
 
Nämnder och styrelse 
 
Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, 
beredning eller utskott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt 
följande: 
 
Organ Ordf Vice ordf. Övr. ledamöter Ant. ledamöter 

Utskott inom 
omsorgsnämnden***) 

1,33 0,45 *) 7 

 
Nämnden för arbete och väl- 
färd inkluderat deras utskott 

 
2,66 

 
0,95 

 
*) 

 
7 

 
*) Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1. 
***) Jourersättning utgår med samma belopp som sammanträdesarvode.  
      Sammanträdesarvode och jourersättning kan utgå samma dag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 
Nuvarande reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
undersöka möjligheter och att verka för en sammanslagning av omsorgsförvaltningen 
med förvaltningen för arbete och välfärd.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på Mats Dahlboms yrkande.  
 
Magnus Gärdebring (M) med bifall av Bodil Frigren Ericsson (L), Elin Petersson (M), 
Britt Jämstorp (KD) och Magnus Sandgren (M) yrkar avslag på liggande förslag.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) med bifall av Per-Ola Mattsson (S) yrkar att antalet ledamöter 
i omsorgsnämnden ska utökas till 13 stycken efter sammanslagningen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebring med fleras avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag.  
 
Magnus Gärdebring begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder liggande förslag röstar JA. 
Den som biträder Magnus Gärdebring med fleras avslagsyrkande röstar NEJ. 
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Omröstningen utfaller i 15 röster enligt liggande förslag och 5 röster enligt Magnus 
Gärdebring med fleras avslagsyrkande. 
 

Namn Ja Nej Avstår 

Per-Ola Mattsson X   

Mats Dahlbom X   

Magnus Gärdebring  X  

Björn Tenland Nurhadi X   

Charlott Lorentzen X   

Elin Petersson   X  

Marie Sällström  X   

Christel Friskopp X   

Magnus Sandgren   X  

Tor Billing X   

Marco Gustavsson  X   

Bodil Frigren Ericsson  X  

Annika Westerlund X   

Ida Larsson X   

Britt Jämstorp  X  

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på Bodil Frigren Ericsson och Per-Ola Mattssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.   
 
Ordförande ställer proposition på Mats Dahlboms yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Reservationer 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus 
Sandgren (M) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring 
med fleras avslagsyrkande gällande de att-satser som går vidare till kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 73 Redovisning av delegationsbeslut mars 2021 2021/350 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 15 
september 2020 § 190. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna 
laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 26 januari – 3 mars 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut KS mars 2021 
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§ 74 Handlingar för kännedom mars 2021 2021/351 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 26 januari – 3 mars 2021 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Rapport handlingar för kännedom KS mars 2021 
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§ 75 Nämndinitiativ rörande framtagande av regelverk för digitala nämnd- och 

styrelsesammanträden 2021/837 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram regelverk för digitala nämnd- och 

styrelsesammanträden.  
 
Sammanfattning 

 
Marie Sällström (S) föreslår i nämndinitiativ daterat 2021-03-09 att kommunstyrelsen 
ska ge kommundirektören i uppdrag att ta fram regelverk för digitala nämnd- och 
styrelsesammanträden. Bakgrunden till initiativet är att det saknas nationella riktlinjer 
samt att kommunen idag inte har något regelverk som reglerar deltagande vid digitala 
nämnd- och styrelsesammanträden.  
 
Beslutsunderlag 

 
Nämndinitiativ rörande framtagande av regelverk för digitala nämnd- och 
styrelsesammanträden 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 
 


