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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 18:35 
(ajournering klockan 15:40 – 15:55) 

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 Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson, tom § 114 Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp, tom § 99 Ledamot (KD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Ulf Ohlsson (M), from § 100 
Sofie Ekenberg (C), from § 116 

 Marie Sällström (S) 
Britt Jämstorp (KD) 
Marco Gustavsson (C) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Jan Bremberg (S), Ulla Sandgren (S), Ulf Ohlsson (M) 
from § 82, Claes Jansson (MP) from § 83, Jan-Åke Berg (S), Emanuel Norén 
(L) tom § 115, Johnny Persson (S), Lars-Olof Larsson (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef, tom § 88 
Mattias Holmquist, koordinator Blekinge Arkipelag, § 82 
Magnus Persson, VD Karlshamnsfastigheter AB, § 83 
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör, §§ 86-87 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör, § 88 
Jeanette Conradsson, planarkitekt, § 88 

 

 

Paragrafer 80-120  

Utses att justera Björn Tenland Nurhadi (SD) 

Justeringsdatum  2021-04-15 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
 

                              Björn Tenland Nurhadi 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 

 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2021-04-13 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-04-15 

Tillkännages t.o.m.: 2021-05-07 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 80 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Björn Tenland Nurhadi (SD) att justera protokollet. 
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§ 81 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa dagordningen. 
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§ 82 Information om Blekinge Arkipelags verksamhetsår 2020  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Koordinator Mattias Holmquist från Blekinge Arkipelag informerar om föreningens 
verksamhetsår 2020 och föredrar föreningens organisation, verksamhetsområden samt 
hur man arbetar med dessa. 
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§ 83 Information från Karlshamnsfastigheter AB  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Magnus Persson, VD Karlshamnsfastigheter AB, informerar om bolagets verksamhet, 
ekonomi samt projektet Emigranten.  
 
Fokus just nu är att öka intäkterna. Därför görs nu en genomgång av samtliga hyresavtal 
för att få ordning på avtalstider, hyror, villkor mm. I nästa steg kommer avtalen att 
digitaliseras. Uppskattningsvis kommer KAFAB att generera ett positivt resultat när alla 
avtal är omförhandlade.  
 
Magnus Persson informerar vidare om statusen för projektet Emigranten och visar 
ritningar över byggnaden som är under uppförande. Följande problem har 
uppmärksammats i projektet: 
 

 Upphandlingen är gjord på för dåliga handlingar 

 Upphandlingsformen är fel 

 Risk för att upphandling av belysningsarmaturer och styr kan bli överklagade 
vilket kan leda till överklaganden och förseningar 

 Kalkylerna inför beslutet var undermåliga, mycket saknades 

 Stor risk för nedskrivning föreligger 

 På grund av dåliga handlingar/underlag är budget för lågt satt, 430 mkr 

 kommer inte att räcka 

 Hyressättningen är svårbegriplig 

 Att få in 700 arbetsplatser är inte troligt då potentiella hyresgäster inte vill sitta 
med enbart 6 kvm/medarbetare utan vill ha mer utrymme. Uppskattningsvis 
handlar det om 400-500 arbetsplatser 

 Etapp 6 är färdigprojekterad med bygglovshandlingar mm, borde 
skrivas ned 

 Bjälklagen i handlingarna är dimensionerade för bibliotek trots att 
beslut aldrig har tagits att det ska vara ett bibliotek. 

 Hela projektets organisation från start har varit helt fel och otroligt 
kostnadsdrivande 

 Hade det gjorts rätt hade det kostat runt 20 mkr att ta fram 
handlingar för en totalentreprenad. Nu har det kostat runt 80 mkr för 
utförandeentreprenad och handlingarna är ännu ej färdiga 

 Ett partneringprojekt med god styrning hade gett ett bättre hus för 
300 mkr och en bättre process 

 Styrningen och beställningen har varit usel/obefintlig 

 I dagsläget finns den EN hyresgäst. 
 
Efter att ovan nämnda problem har lyfts fram och diskuterats är fokus för bolaget nu att 
jobba framåt för att vända projektet Emigranten.   
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§ 84 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ärendet utgår.  
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§ 85 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Valentino 

Pizzeria & Rest i Asarum AB 2019/3977 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten rörande 

Valentino Pizzeria & Restaurang i Asarum AB, 556907-9568, Ägovägen 2, 374 52 
Asarum med anledning av att bolagets företrädare inte har kunnat styrka sin personliga 
lämplighet i enighet med alkohollagens 8 kap. 12 §. 
 
Sammanfattning 
 
Imad Hussein har såsom företrädare för Valentino Pizzeria & Restaurang i Asarum AB, 
556907-9568, Ägovägen 2, 374 52 Asarum, 2019-12-12 ansökt om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten för Valentino Pizzeria & Restaurang på Ägovägen 2 i 
Asarum. Sökande har stundtals varit mycket passiv i sin ansökningsprocedur vilket 
gjorde att Tillståndsenheten i västra Blekinge krävde att Hussein senast innan årsskiftet 
2020/2021 skulle inkomma med förslag på datum för att avlägga kunskapsprovet i 
alkohollagen. Först efter att Tillståndsenheten i januari 2021 skickar ut förslag om att 
ansökan ska avskrivas eftersom sökande inte avlägger kunskapsprovet tar Hussein 
kontakt med Tillståndsenheten för att boka tid för att genomföra testet.   
 
Enligt alkohollagens 8 kap. 12 § ska sökande genom att avlägga och få ett godkänt 
resultat i ett kunskapsprov i alkohollagen, som är framtaget av Folkhälsomyndigheten, 
visa på personlig lämplighet. Enligt föreskrifterna om kunskapsprovet (FoHMFS 2014:7) 
har sökande rätt till två omprov. Hussein lyckades inte erhålla ett godkänt resultat på de 
tre försök som han berättigades och sökande bedömdes därmed inte uppfylla 
alkohollagens krav. Hussein är väl informerad om att ansökan måste avslås och att han 
är välkommen in med en ny ansökan om så önskas. 
 
2021-03-09 inkommer Hussein med en ny ansökan, diarienummer 2021/860, avseende 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Valentino Pizzeria &  Restaurang. 
Hussein har full förståelse för att hans första ansökan om serveringstillstånd måste 
avslås även om han tycker det känns tråkigt att han ska behöva betala ytterligare en 
ansökningsavgift. Hussein erhåller en vecka senare 2021-03-16, i samband med 
omprov nummer tre, ett godkänt resultat i kunskapsprovet avseende stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten. Sökande meddelar i samband med detta att han inte 
längre önskar fortsätta ansökningsproceduren för sin första inskickade ansökan, 
diarienummer 2019/3977.  
 
Med anledning av skildringen ovan anser tillståndsenheten i västra Blekinge att det inte 
är nödvändigt att på nytt skicka utredningen till sökande för kommunicering enligt 
förvaltningslagens 25 §.     
 
Beslutsunderlag 
 
Tillståndsenhetens utredning 
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Beslutet skickas till 
 
Valentino Pizzeria & Rest i Asarum AB 
Tillståndsenheten västra Blekinge 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Folkhälsomyndigheten 
Akten 
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§ 86 Försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 2019/2550 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna köpeavtal där Peter Svensson förvärvar fastigheterna Tärnö 1:34, 1:65 

och 1:66 för en köpeskilling om totalt 2 500 000 kr med tillägget att köparen inte utan 
kommunens godkännande har rätt att upplåta rättigheter i fastigheterna, samt 
 
att samtliga berörda fastigheter ska förvärvas av köparen under 2021. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar 
kommunstyrelsen för egen del   
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att efter köparens 

underskrift underteckna avtalet.  
 
att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal kring eventuellt förtida tillträde och 

andra tillträdesfrågor, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att så snart det är möjligt säga upp överenskommelse 

mellan Karlshamns kommun och Länsstyrelsen i Blekinge om ansvarsfördelningen inom 
reservaten Fölsö och Tärnö. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 17 (dnr 2019/2550) att lägga ut kommunens 
markinnehav på Tärnö till försäljning i sin helhet. 
 
Kriterierna för utvärderingen framgick av försäljningsprospektet. De inkomna förslagen 
har utvärderats med avseende på hur förslaget utvecklar Tärnö som besöksmål, 
utvecklar Tärnö för besöksnäringen, skapar förutsättningar för verksamheter på Tärnö, i 
huvudsak bibehåller en öppen och allmän tillgänglighet för det rörliga friluftslivet, beaktar 
gestaltning och hållbarhetsaspekter, samt förslag på köpeskilling. Ett viktigt önskemål 
från kommunens sida var även att köparen skulle överta kommunens skötsel på Tärnö. 
För att detta skall kunna göras på ett långsiktigt hållbart sätt är det en förutsättning att 
fastigheterna säljs i sin helhet.  
 
Fyra anbud har inkommit. Peter Svensson/Tärnö Kroken AB:s förslag bedöms bäst 
uppfylla kriterierna i enlighet med anbudsunderlaget. Peter Svensson /Tärnö Kroken AB 
är även beredd att ta över kommunens skötsel på Tärnö. 
 
Förvärvet villkoras av att tillstånd erhålles för de åtgärder som planeras. Förvärv av 
samtliga berörda fastigheter ska ske under 2021. För att reglera frågor kring eventuellt 
förtida tillträde och övriga tillträdesfrågor samt övertagande av skötsel tecknas lämpligen 
separata avtal. 
Rätten för skärgårdsbåten att lägga till säkerställs genom att ett nyttjanderättsavtal 
tecknas motsvarande det som tecknats avseende brygga för skärgårdsbåten på Tjärö. 
 
Fastigheterna på Tärnö värderades år 2019 till ett sammanlagt värde om 600 000 kr. 
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Det sammanlagda bokförda värdet på kommunens mark och anläggningar på Tärnö är 
3 771 258 kr (UB 2021). 
 
Ärendet har nu kompletterats med ett förtydligat förslag till köpekontrakt samt 
kompletterande uppgifter från inblandade intressenter.  
 
Beslutsunderlag 

 
Protokollsutdrag KSAU § 106/2021 Försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, 
Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 
Utkast köpekontrakt Tärnö 1.34, 1.65 och 1.66, 2021-04-06 
Karta över kommunens markinnehav på Tärnö (bilaga till försäljningsprospekt) 
Anbud Tärnö 
Anbud Tärnö 
Förslag avseende förvärv av mark och byggnader på Tärnö 
Anbud Tärnö 
Anteckningar förda vid Teams 
Försäljningsprospekt 
Avtal med länsstyrelsen 
TarnobolagenPresentation29mars m underskrift 
 
Yrkanden 

 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD) och Bodil Frigren 
Ericsson (L) yrkar avslag på de föreslagna att-satserna.  
 
Vidare yrkar Magnus Gärdebring (M) följande: 
 
att ett nytt anbudsförfarande genomförs samt att en professionell bedömning görs av 

fastigheternas marknadsvärde med de förutsättningar som anges i nuvarande prospekt 
med undantag att hela markinnehavet ingår. 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar vidare att förvaltningen ska ges i uppdrag att skriva in ett 
tillägg i köpekontraktet om att köparen inte utan kommunens godkännande har rätt att 
upplåta rättigheter i fastigheterna. 
  
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer Per-Ola Mattssons bifallsyrkande och Magnus Gärdebrings 
avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar 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. 
 
Omröstningen utfaller i 9 röster enligt liggande förslag, 5 röster enligt Magnus 
Gärdebring med fleras avslagsyrkande och 1 avstår.  
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Namn Ja Nej Avstår 

Per-Ola Mattsson X   

Mats Dahlbom X   

Magnus Gärdebring  X  

Björn Tenland Nurhadi X   

Charlott Lorentzen X   

Elin Petersson   X  

Leif Håkansson  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.  
 
Vidare ställer ordförande proposition på Per-Ola Mattssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD) 
och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring med 
fleras avslagsyrkande.  
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 87 Arrendeavtal med MMG Marine AB inom fastigheten Karlshamn 5:1 2020/3462 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering med följande:  
 

 fördjupad ekonomisk analys av effekterna för kommunen vid utarrendering av 
båtuppläggningsplatser både jämfört med idag men även med förbättrad 
kommunal tillsyn av området,  

 

 erfarenheten från utarrenderingen i Matvik, samt 
 

 uppgift om hur befintliga båtuppläggningsarrenden garanteras. 
 
Sammanfattning 

 
MMG Marine AB har i dag tomträtt på fastigheten Karlshamn 5:4. MMG Marine AB är i 
behov av att utöka sin markyta för utställning samt uppställning av båtar. Man vill också 
anlägga en spolplatta. 
 
Genom föreslaget arrendeavtal erbjuds MMG Marine AB att arrendera hela 
båtuppläggningsplatsen i anslutning till Karlshamn 5:4, med undantag för det område 
som kommunen upplåter för husbilsparkering. Arrendeavtalet tecknas för en tid av 20 år 
och arrendeområdet är ca 9 580 m2. I arrendet ingår även två bryggor samt 
sjösättningsplats. Arrendeavgiften är 141 000 kr/år. Arrendeavtalet villkoras av att 
spolplatta/båtbottentvätt uppförs. 
 
För att kunna upplåta arrendet krävs att kommunen säger upp befintliga avtal avseende 
båtplatser på berörda bryggor samt båtuppställningsplatser inom föreslaget 
arrendeområde. 
 
Föreslaget arrendeområde ligger utanför detaljplan. 
 
Ytor som tidigare använts som båtuppställningsplatser kan vara förorenade av 
båtbottenfärger eller liknande. Innan spolplatta kan anläggas måste det klargöras ifall 
sanering behöver ske. Då kommunen ansvarar för befintliga föroreningar och eventuell 
sanering kommer samordning att krävas mellan kommunen och arrendatorn i samband 
med planering för anläggande av spolplatta. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Arrendeavtal 
Kartbilaga till arrendeavtal 
Taxor för arrenden 
 
Yrkanden 

 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av ärendet med 
följande:  
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 fördjupad ekonomisk analys av effekterna för kommunen vid utarrendering av 
båtuppläggningsplatser både jämfört med idag men även med förbättrad 
kommunal tillsyn av området,  

 

 erfarenheten från utarrenderingen i Matvik, samt 
 

 uppgift om hur befintliga båtuppläggningsarrenden garanteras. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 

 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 88 Försäljning av huvudbyggnaden på Jannebergs gård 2020/3092 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att försälja huvudbyggnaden på Jannebergs gård till Ronneby Veterinärklinik AB och 
dotterbolaget Karlshamn Veterinärklinik AB för en köpeskilling om 1 000 000 kronor,  
 
att inriktningen ska vara veterinärklinik med tillhörande hästpraktik, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 

köpekontraktet. 
 
Sammanfattning 

 
Tid för att lämna in anbud på Jannebergsgårds huvudbyggnad har gått ut den sista 
februari. Två anbud har inkommit. Intressent 1 som vill använda området till 
veterinärklinik, café mm. Intressent 2 som vill använda det till ett modernt Bed & Kitchen. 
Intressent 1 har bedömts vara mest lämplig för området och vara den intressent som är 
bäst för kommunen. 
 
Ärendet har vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-03-30 
återremitterats till förvaltningen för komplettering av anbuden. 
 
Följande kompletteringar har 2021-04-06 inkommit till förvaltningen:  
 
Intressent 1 har inkommit med en karta som beskriver tänkt användning. Se karta 
anbudsgivare 1: 
 
 - blå = önskad yta 
 - orange = parkering 
 - röd = smådjursklinik 
 - grön = byggnad för hästpraktik 
 - rosa/lila = paddock för hältutredningar 
 - grå = hage till dagliga behandlingar till hästar  
 - övriga områden ska användas som park.  
 

Gårdsbyggnaden ska användas som kontor, konferenser (veterinärutbildningar), 
försäljning till smådjur och häst, eventuellt café- och restaurangverksamhet.  
 

Hästpraktikområdet är enbart för dagliga undersökningar och behandlingar. 
Övernattning eller längre behandlingar på området ska inte ske. 
 
Anbudsgivare erbjuder en miljon kronor för området. Kommentar: Att tänka på är att del 
av marken är park och inte går att använda i verksamheten. Ytorna bör även ses över 
så att kommande infrastruktur inte försvåras. 
 
Intressent 2 har uppdaterat sitt bud till 1 300 000 kronor. 
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Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtenssons tjänsteskrivelse daterad  
2021-04-06 
Köp av Jannebergs gård, intressent 1 
Köp av Jannebergs gård, intressent 2 
Karta Jannebergs gård 
Karta anbudsgivare 1 
 
Yrkanden 

 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på att-sats 1 och 3.  
 
Vidare yrkar Magnus Gärdebring på följande ändring i att-sats 2:  
 
att inriktningen med fördel kan vara veterinärklinik med tillhörande hästpraktik.  

 
Slutligen yrkar Magnus Gärdebring på följande: 
 
att ett nytt anbudsförfarande genomförs samt att en bedömning görs av fastighetens 

marknadsvärde och fastighetens ekonomiska andel av det totala förvärvet vilket ska 
ligga till grund för utropspris. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M) och Britt Jämstorp 
(KD) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings avslagsyrkande.  
 
Per-Ola Mattsson (S), Charlott Lorentzen (MP) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottet förslag.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer Per-Ola Mattsson med fleras bifallsyrkande och Magnus Gärdebring 
med fleras avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.   
 
Magnus Gärdebring begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Den som biträder Magnus Gärdebring med fleras avslagsyrkande röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 10 röster enligt arbetsutskottets förslag och 5 röster enligt 
Magnus Gärdebring med fleras avslagsyrkande.  
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Namn Ja Nej Avstår 

Per-Ola Mattsson X   

Mats Dahlbom X   

Magnus Gärdebring  X  

Björn Tenland Nurhadi X   

Charlott Lorentzen X   

Elin Petersson   X  

Leif Håkansson  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 arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD) 
och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring med 
fleras avslagsyrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 89 Kommunens årsredovisning för 2020 2019/2790 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2020 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets ekonomiska resultat 
uppgår till +4 mnkr för kommunen och +39 mnkr för kommunkoncernen.   
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget 
på plus 6 mnkr, vilket fördelar sig med -50 mnkr för nämnderna och +56 mnkr för 
finansförvaltningen.   
 
Trots coronapandemin har alla nämnder och bolag arbetat aktivt för att nå en bra 
måluppfyllelse. För att göra bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts 
används respektive nämnds och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. 
Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat men en förhållandevis 
god måluppfyllelse för verksamhetsresultat och kvalitet.  
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en 
god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatt utveckling att göra vad 
gäller kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2020 
Bilaga Resultatrapporter nämnder och bolag 2020 
Bilaga Personalekonomisk redovisning 2020 
Bilaga Agenda 2030, 2020 
Bilaga KKiK (kommunens Kvalitet i Korthet) 2020 
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§ 90 Ekonomiuppföljning februari 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna informationen om det ekonomiska resultatet för februari 2021, 
 
att uppmana nämnden för arbete och välfärd att se över nämndens delegationsordning 

och återkalla delegation i de fall det behövs, samt 
 
att uppmana nämnden för arbete och välfärd att fastställa riktlinjer för nämndens 

verksamhet.   
 
Sammanfattning 

 
Resultatet visar en periodavvikelse på +8,4 mnkr, vilket fördelar sig med -5,5 mnkr för 
nämnderna och +13,9 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 beslutas i mars. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiuppföljning februari 2021 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 

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

 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 91 Ekonomirapport januari-februari 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa ekonomirapport januari-februari 2021. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunkoncernen prognostiserar ett positivt resultat på 56 mnkr. Bolagen 
prognostiserar ett överskott på 32 mnkr för 2021 och den kommunala verksamheten ett 
överskott på 24 mnkr för 2021.  
 
Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse på helår är -48 mnkr som balanseras 
med finansförvaltningens budgetavvikelse på +54 mnkr, vilket innebär att kommunens 
resultat i förhållande till budget uppgår till +6 mnkr.  
 
Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2021 
 

 
 
Det är framförallt nämnden för arbete och välfärd, men även utbildningsnämnden, 
omsorgsnämnden och teknik- och fritidsnämnden som redovisar större negativa 
avvikelser mot budget.  
 
Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på att skatteintäkter har positiv 
helårsavvikelse på +35 mnkr enligt den senaste prognosen från SKR 2021-02-18. 
Helårsprognosen innehåller även positiva avvikelser på ersättningar för sjuklöne- 
kostnader januari-april, försäljningar av exploateringsfastigheter och ränta på upplånat 
kapital samt avskrivningar på grund av lägre investeringstakt 2020 än budgeterat. 
 

Driftredovisning nämnder 

och finansförvaltning, 

mnkr

Budget 

Feb 2021

Utfall

Feb 2021

Avvikelse

Feb 2021

Budget 

helår

 2021

Helårs- 

prognos 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Utfall

Feb 2020

Nämnder

Kommunfullmäktige 0 0 0 -3 -3 0 0

Överförmyndarnämnd 0 0 1 -2 -2 0 0

Kommunrevision 0 0 0 -1 -1 0 0

Kommunstyrelse -61 -62 0 -369 -370 -1 -28

Utbildningsnämnd -124 -124 0 -689 -694 -6 -143

Kulturnämnd -5 -5 0 -26 -26 0 -6

Teknik- och fritidsnämnd -8 -8 0 -65 -67 -2 -13

Byggnadsnämnd -2 -1 0 -6 -6 0 -2

Omsorgsnämnd -74 -76 -2 -429 -436 -7 -76

Nämnd för Arbete och Välfärd -69 -74 -6 -401 -433 -33 -60

Summa nämnder -345 -350 -5 -1 991 -2 039 -48 -329

Summa finansförvaltning 340 353 14 2 012 2 066 54 325

Totalt -5 3 8 21 27 6 -5
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Periodens utfall för kommunstyrelsen investeringsredovisning är 30 mnkr och 
helårsprognosen är 285 mnkr, detta ger +5 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på 
helår och motsvarar genomförandegrad 98 %. Detta beror främst på positiv avvikelse för 
torgprojektet. Det finns behov av att använda överskottet för investeringar till Tuvans 
förskola kök, Österslättsskolans kök och innemiljön på Norrevångskolan.  
 
Prognos helårsresultat bolag 2021 
 

 
 

Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 23 mnkr 
jämfört med 18 mkr samma period föregående år. Det är framförallt Karlshamns Hamn 
AB som har ett bättre resultat jämfört med samma period föregående år. Detta beror på 
ökad verksamhet med bl a vindkraftsprojekt, USA båt med sågat virke samt 
containertrafik som kommit igång igen under årets två första månader.  
Helårsprognosen uppgår till 32 mnkr, detta ger -6 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse 
på helår. Den negativa budgetavvikelsen berör främst Kreativum. Det är svårt att 
prognostisera ett tillförlitligt helårsresultat med tanke på pandemin och förutsättningarna 
för bolagets verksamhet inte är detsamma som när budgeten gjordes. Kreativum arbetar 
med flera olika prognoser med olika scenarier på intäktssidan och denna helårsprognos 
är försiktigt lagd. Övriga bolags helårsprognoser ligger i nivå med budget. 

Investeringsredovisning verksamheter, 

mnkr

Budget 

helår

 2021

Utfall

Feb 2021

Helårs- 

prognos 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Verksamher

Exploatering näringsliv -1 0 -1 0

Exploatering bostäder -1 0 -1 0

Markförvärv -26 -6 -26 0

Infrastruktur -17 0 -17 0

Pedagogisk verksamhet -136 -12 -136 0

Vård och omsorg -16 -4 -16 0

Fritid och kultur -40 -4 -40 0

Övrig verksamhet -41 -5 -36 5

KS förfogande investeringar < 7 mnkr -10 0 -10 0

Summa -290 -30 -285 5

Driftredovisning bolag, mnkr Utfall

Feb 2021

Utfall

Feb 2020

Avvikelse

jmf med 

föreg år

Budget 

helår

 2021

Helårs- 

prognos 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Bolag

Stadsvapnet i Karlshamn AB -1 -1 0 -6 -6 0

Karlshamn Energi AB 13 14 -1 4 4 0

Karlshamns Hamn AB 5 0 5 6 6 0

Karlshamnsbostäder AB 7 7 0 35 35 0

Karlshamnsfastigheter AB -1 0 -1 -2 -3 -1

Kreativum i Blekinge AB -1 -2 1 1 -4 -5

Summa 23 18 5 38 32 -6
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Helårsprognosen för bolagens investeringar uppgår till 655 mnkr, vilket är -5 mnkr i 
budgetavvikelse på helår. Helårsprognosen för investering inom VA överstiger budget 
med 4,6 mkr, ökningen beror främst på behov av reinvesteringar inom ledningsnätet och 
på vattenverket. Ökningen kommer att kunna hanteras inom befintlig borgensram och 
låneutrymme.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse ekonomirapport januari-februari 2021 
Nämnders och bolags ekonomirapporter januari-februari 2021 
 
Beslutet skickas till 

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

Investeringsredovisning bolag, 

mnkr

Budget 

helår

 2021

Utfall

Feb 2021

Helårs- 

prognos 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Bolag

Karlshamn Energi AB -186 -10 -191 -5

Karlshamns Hamn AB -155 -24 -155 0

Karlshamnsbostäder AB -126 -18 -126 0

Karlshamnsfastigheter AB -178 -18 -178 0

Kreativum i Blekinge AB -6 0 -6 0

Summa -651 -70 -655 -5
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§ 92 Kommunstyrelsens ekonomirapport januari-februari 2021 2021/360 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa kommunstyrelsens ekonomirapport januari-februari 2021, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att verka för att nå ett resultat i balans.  

 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat ekonomirapporter per 
2021-02-28 som sammanställts till ekonomirapport för kommunstyrelsen. 
 
I ekonomirapporten redovisas ekonomisk uppföljning av drift och investeringar för 
perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk analys. 
 
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat underskott på -0,6 mnkr på helår. För 
KS investeringar beräknas ett plus på 5,2 mnkr på helår 
 
Beslutsunderlag 

 
Ekonomirapport KS januari-februari 2021 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschefer kommunstyrelseförvaltningen 
Verksamhetschefer kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Lisa Sunesson 
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§ 93 Fördelning av statsbidrag för sjuklönekostnader 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att statsbidrag för överskjutande del av sjuklöner fördelas till nämnder, samt 
 
att fördelningar av ovanstående statsbidrag beslutas av ekonomichef. 

 
Sammanfattning 

 
Statsbidrag för sjuklönekostnader föreslås fördelas till nämnderna med hänsyn till den 
ökade kostnaden för sjuklöner, dvs den överskjutande delen som inte avser 
genomsnittlig ordinarie sjukfrånvaro i Karlshamns kommun.  
 
Bakgrund statsbidrag sjuklöner 
 
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att 
alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i 
arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som 
redovisas i augusti 2020 till och med april 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden 
för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga personalkostnader 
arbetsgivaren haft. För Karlshamn ersätts den del som överstiger 1,07% av 
lönesumman.  
 
Kommunens beräknade statsbidrag för sjuklöner uppgår under januari-februari till 3,7 
mnkr. Statsbidraget är bokfört på Finansförvaltningen i avvaktan på beslut om en intern 
fördelning till nämnder och verksamheter. Den interna fördelningen av statsbidraget till 
nämnder och verksamheter föreslås avse den ökade kostnaden för sjuklöner som 
pandemin medfört. Anledningen till att endast den överskjutande delen föreslås fördelas 
är att det i grundbudgeten för varje nämnd finns en budgeterad sjuklönekostnad. 
Fördelas hela statsbidraget för sjuklönerna kommer nämnderna att kompenseras två 
gånger för den ”normala” sjuklönenivån i redovisningen. Av total ersättning för januari-
februari på 3,7 mnkr beräknas ca 2,1 mnkr avse ökade kostnader för sjuklöner medan 
resterande 1,6 mnkr avser den normala sjukfrånvaron. 
 
Med hänsyn till att det ännu inte är fastställt vilken ersättning som kommer att betalas ut 
för de sista två månaderna föreslås att ekonomichef beslutar vilka belopp som fördelas, 
utifrån föreslagen fördelningsmodell om den överskjutande delen.      
 
Beslutsunderlag 

 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16 
Fördelning av statsbidrag för sjuklönekostnader jan-feb 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 94 Tekniska budgetjusteringar kapitalkostnader 2021 2020/1899 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna tekniska budgetjusteringar av kapitalkostnader 2021. 
 
Sammanfattning 

 
Nya kapitalkostnadsberäkningar enligt 2020 års investeringsnivå. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska budgetjusteringar kapitalkostnader 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Ekonom Veronica Nordmark 
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§ 95 Investeringsbudget 2021-2023 koncernen 2021/977 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Stadvapenkoncernens investeringsbudget 2021-2022 till 1 138,8 mnkr och 

preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023 till 426,0 mnkr, samt 
 
att ompröva investeringsbudgeten för 2023 när ny lånegaranti är fastställd och utrymmet 

att låna har utökats för kommunkoncernen. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa investeringsbudget för 2021-2023 utifrån ett 
reviderat förslag. Förslaget innebär att Karlshamn Energi AB och Karlshamnsbostäder 
AB skjuter investeringar på framtiden enligt bolagens inlämnade förslag på neddragning 
av investeringsbudget. Kreativum AB, Karlshamns Hamn AB och Karlshamnsfastigheter 
AB föreslås göra en generell neddragning på 10 % av investeringsbudgeten (särskilda 
hänsyn finns antagna). 
 
Kommunkoncernens investeringar för perioden 2021-2022 inryms enligt detta förslag i 
det fastställda låneutrymmet från Kommuninvest. Investeringsbudgeten för 2023 saknar 
lånegaranti eftersom Kommuninvest tidigare har lämnat en lånegaranti som omfattar 
investeringar t.o.m. 2022. En ny bedömning med garanti ska begäras inom kort för att 
säkra ett nytt låneutrymme till framtida investeringar. Investeringar som beräknas pågå 
eller ska påbörjas under 2023 bör därför starta först när lånegarantin är fastställd och 
borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23 
Protokollsutdrag SV § 3/2021 Investeringsbudget 2021-2023 för 
Stadsvapenkoncernen 
Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen 
1.1 KEAB Skrivelse till Stadsvapnet avs prioritering i inv.budget 2021 
1.2 KEAB Underlag utbyggnad Prinsgatan 45 201210 
1.3 KEAB investeringsbudget innan neddragning 
1.4 KEAB investeringsbudget inkl 10% neddragning 
1.5 KEAB Riskbedömning 
2.1 KABO investeringsbudget inkl 10% neddragning 
2.2 KABO Riskbedömning 
3.1 KHamn Investeringsbudget innan neddragningar 
3.2 KHamn potential för minskade investeringar 
3.3 KHamn Riskbedömning 
4.1 KAFAB Investeringsbudget innan neddragningar 
4.2 KAFAB Riskbedömning 
5.1 Kreativum Investeringsbudget utan neddragningar 
5.2 Kreativum Riskbedömning 
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Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på båda att-satserna.  
 
Vidare yrkar Magnus Gärdebring följande: att införa tillfälligt generellt investeringsstopp 
för ej påbörjade investeringar som sträcker sig över 2021, 2022 och 2023 exklusive 
investeringar som ger bevisade driftsbesparingar. Alla investeringar eller utökat 
investeringsbehov i pågående projekt som bedöms absolut nödvändiga ska bedömas 
och prioriteras av Stadsvapnet och därefter godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings yrkanden.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 

 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD) 
och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring med 
fleras yrkanden.  
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§ 96 Vinst vid avyttring av fastigheter i Karlshamnsbostäder AB 2021/492 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att 50 % av den vinst som uppstått vid avyttring av nedan angivna fastigheter i 

Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.   
 
Sammanfattning 

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutade 2021-02-12, § 11, att förslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att 50 % av den vinst som uppstått vid avyttring av 
nedan angivna fastigheter i Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.  
 
Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag § 4 ska kommunfullmäktige 
besluta om värdeöverföring som uppkommit vid avyttring av fastigheter. 
Värdeöverföringen får inte överstiga hälften av nettoöverskottet, dvs. skillnaden mellan 
en fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för 
försäljningskostnader.   
 
Karlshamnsbostäder AB avyttrade under räkenskapsåret 2020 fastigheterna Asarum 
1:30 och Asarum 30:4. Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår att vinsten delas lika 
mellan moderbolag och dotterbolag för att kunna balansera negativa resultat i 
koncernen samt att moderbolaget behöver förstärka sin likviditet.     
 
Beslutsunderlag 

 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
Protokollsutdrag SV § 11/2021 Vinst vid avyttring av fastigheter i 
Karlshamnsbostäder AB 
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§ 97 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns Hamn AB gällande RoRo-

investering 2020/3275 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja utökad borgensram med 40 mnkr för pågående RoRo-projekt i Karlshamns 
Hamn AB,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 587 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB att utreda 
vilka investeringar som kan förskjutas längre fram i planperioden när lånetaket medger 
investeringen, samt 
 
att i väntan på ovanstående tillfälligt pausa samtliga icke påbörjade investeringar > 7 

mnkr, med undantag för investeringar som påverkar miljö och säkerhet i en verksamhet.  
 
Sammanfattning 

 
Karlshamns Hamn AB äskar om en utökad borgensram med 40 mnkr för RoRo-
projektet, då det uppstått oförutsedda avvikelser i projektet. Karlshamns Hamn AB 
beräknar en total kostnadsökning för investeringen med 60 mnkr och kan hantera 
merkostnader på 20 mnkr inom investeringsbudgeten för projektet.  
 
De problem som uppstått har uppstått trots geotekniska undersökningar, granskning av 
ritningar vid tidigare konstruktion av kaj m.m. Tre huvudproblem som avser dåliga 
bottenförhållanden, förstärkning av befintlig kaj samt mer bergschakt på grund av ytligt 
berg. Utöver detta tillkommer kostnader för forcering.  
 
Problemen innebär förseningar som i förlängningen kan innebära skadeståndsansvar i 
förhållande till de avtal som är tecknade med kund. Utöver detta finns också 
begräsningar i att undervattensarbete endast får ske till och med den 30/4-2021.     
 
Följande kan konstateras: 
 

 Karlshamns Hamn AB har inkommit med en reviderad investeringsbudget för 
2021 med hänsyn till tidigare beslutad neddragning med 10 %.  

 

 Karlshamns Hamn AB har möjlighet att göra ytterligare förskjutningar i 
investeringsbudgeten med motsvarande 3,0 mnkr från år 2021 till år 2022. Det 
finns ett säkerhets- och miljöperspektiv att beakta och därför kan den inte skjutas 
ännu längre fram i tiden.  

 
 Investeringen i RoRo-projektet har en återbetalningstid på 15-16 år enligt 

inkommen kassaflödesberäkning. 

 
 Investeringen i RoRo-projektet lämnar ett positivt täckningsbidrag from år 2024.  
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 Karlshamns Hamn AB påverkas av konjunktursvängningar och med gynnsamma 
förutsättningar finns det möjlighet för bolaget att öka sin självfinansieringsgrad, 
vilket skulle påverka behovet av att låna till framtida planerade investeringar.  

 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 37 2021-04-06 Äskande om utökad borgensram för 
Karlshamns Hamn AB gällande RoRo-investering(1) 
Äskande utökad borgensram Karlshamns hamn AB gällande RoRo-investering 
Äskande utökad borgensram RoRo-projektet 
Styrelseprotokoll nr 1 KHAB 2021-02-25 
Uppdat investeringskalkyl mars 2021 
Investeringsuppföljning per 2021-03-31 
Pay-Back 
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§ 98 Finansiering av ny VA-plan för Karlshamns kommun 2021/666 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet, samt  
 
att kommunens del av framtagande av ny VA-plan, en beräknad kostnad om 200 tkr, 

finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunens nuvarande VA-plan antogs av kommunfullmäktige 2013-06-24, § 97 och 
utgörs av en åtgärds- och utbyggnadsplan. Kommunfullmäktige antog också en VA-
policy 2013-06-06, §70. Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2018-02-21, § 23, att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samordna en revidering av 
utbyggnadsplanen för allmänt VA i samband med aktualitetsöversyn av översiktsplanen. 
Någon aktualitetsöversyn av översiktsplanen har inte varit aktuell och vid årsskiftet 
2018/2019 gick VA-verksamheten över till Karlshamn Energi AB. 
 
Behovet av att revidera befintlig VA-plan och VA-policy är stort och VA-huvudmannen, 
Karlshamn Energi och Vatten AB, har tillsammans med kommunen satt igång ett arbete 
för att ta fram en ny VA-plan för Karlshamns kommun. En styrgrupp och en 
förvaltningsövergripande projektgrupp är tillsatt inom kommunkoncernen. Kostnaden för 
framtagning av ny VA-plan beräknas till cirka 438 tkr exklusive moms enligt bifogat 
underlag från projektledaren (WSP) som har fått i uppdrag av KEVAB att projektleda 
framtagandet av ny VA-plan. Kommunens del är beräknad till ca 200 tkr. 
 
Kommunen har på initiativ av projektledaren valt att skicka in en ansökan om LOVA-
bidrag till Länsstyrelsen för framtagning av ny VA-plan. Datum för sista ansökningsdag 
hade passerats men styrgruppen hoppas ändå på att det finns en möjlighet att få ta del 
av bidrag inom LOVA. 
 
Uppdraget påbörjades i september 2020 och kommer att pågå under våren 2021 för att 
efter sommaren gå ut på remiss till kommunkoncernen, presenteras för Länsstyrelsen 
och hanteras politiskt under senare delen av hösten 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19 
Budget ny VA-plan för Karlshamns kommun med fördelning, förtydligande 
Ansökan om LOVA-bidrag VA-plan Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Karlshamn Energi och Vatten AB, VD Anders Strange  
Controller Susanne Andersen 
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§ 99 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,  

 
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden,  

 
att anta föreslagna ändringar i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda, samt 
 
att ovanstående gäller från och med 2021-06-01.  

 
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. 
 
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: 
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Organ  Ordf Vice ordf. Övr. ledamöter     Ant. ledamöter 
 
Utskott inom  
omsorgsnämnden***) 1,33 0,45 *)        7 
 
Nämnden för arbete och 
välfärd 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22, § 30, att återremittera ärendet för 
framtagande av konsekvensbeskrivning.  
 
För att få ett utökat beslutsunderlag inför hanteringen av ärendet om en 
sammanslagning av AV-nämnden och omsorgsnämnden har en riskbedömning 
genomförts inom ramen för kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Arbetssättet har varit detsamma som används inför förändring i 
förvaltningsorganisationen då man i enlighet med arbetsmiljölagen ska göra en 
riskbedömning. Syftet är både att belysa de positiva effekterna av förändringen och att 
göra en bedömning av de risker som förändringen innebär. Att riskbedöma kan ses som 
en kvalitetssäkring innan beslut fattas. Det skapar också ett underlag och en struktur för 
kommande uppföljning. 
 
Utifrån bland annat ovan nämnda riskbedömning har förvaltningsorganisationen tagit 
fram en tidplan för utbildning av övertagande av nämnd samt tidpunkt för 
ansvarsövergång. En kortare analys av namnfrågan och dess koppling till gällande 
lagstiftning är också genomförd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 
Nuvarande reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
Protokollsutdrag ON § 27 2021 Yttrande med anledning av förändrad 
nämndorganisation gällande nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Yttrande med anledning av förändrad nämndorganisation gällande nämnden för 
arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag KF § 30/2021 Förändrad nämndorganisation gällande nämnden 
för arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Minnesanteckningar från politisk riskbedömning av avveckling av nämnden för 
arbete och välfärd 2021-04-06 
Tidplan avveckling av nämnden för arbete och välfärd 2021-04-06 
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Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och 
kompletteras med en konsekvens- och riskanalys utifrån verksamheterna och nyttan för 
medborgarna och i andra hand på avslag till förslaget.  
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar avslag på 
förslaget.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att tredje att-satsen ska avslutas vid ordet välfärd samt att 
det läggs till en att-sats om att beslutet ska gälla från och med 2021-06-01.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet i dag.  
 
Bodil Frigren Ericsson begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder att ärendet avgörs i dag röstar JA. 
Den som biträder att ärendet återremitteras röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 10 röster för avgörande i dag och 5 röster för återremiss.  
 

Namn Ja Nej Avstår 

Per-Ola Mattsson X   

Mats Dahlbom X   

Magnus Gärdebring  X  

Björn Tenland Nurhadi X   

Charlott Lorentzen X   

Elin Petersson   X  

Leif Håkansson  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 att avgöra ärendet i dag.  
 
Vidare ställer ordförande Magnus Gärdebring med fleras avslagsyrkande och Per-Ola 
Mattssons ändrings- och tilläggsyrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Per-Ola Mattssons yrkanden.  
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Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD) 
och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring med 
fleras avslagsyrkande.  
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§ 100 Nedsättning av fast tillsynsavgift 2021 inom Miljöförbundet Blekinge Västs 

område pga Covid-19/Corona 2020/2726 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att sätta ner årsavgiften inom följande verksamheter till noll kronor för 2021: 
 
årlig avgift livsmedel 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan 
utgörs av servering, inkl. 

- mobila livsmedelsanläggningar 
 
årlig avgift hälsoskydd 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping. 
- skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och 

fotvård 
- bassängbad 

 
årlig avgift miljötillsyn 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tandläkare 
- pälsdjursuppfödning 

 
att nedsättning av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag, 
trossamfund, eller förbund, 
 
att medel anslås till Miljöförbundet Blekinge Väst med 960 398 kr extra för 2021, samt 

 
att finansiering hanteras inom kommunens resultat. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 146, att på grund av coronapandemin 
sätta ner årsavgiften inom Miljöförbundet Blekinge Västs verksamheter livsmedel, 
hälsoskydd och miljötillsyn till 0 kronor för år 2020. Eftersom pandemin fortfarande 
påverkar dessa branscher stort föreslås att samma beslut fattas även för år 2021.  
 
Ramen för de beslut som en kommun får fatta utgår ifrån grundlag och kommunallag. 
En av de grundläggande principerna är att alla ska behandlas lika och att de skillnader 
som görs ska vara sakliga och objektiva. 
När det gäller att reglera avgifterna behöver särskild hänsyn tas till kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen då den grundas på EU-rätt (EU:s kontrollförordning) och har 
särskilda krav på finansieringen av kontrollverksamheten. 
 
Kommunfullmäktige kan besluta om att ändra taxan för vissa verksamheter. Retroaktiva 
beslut som är gynnande kan genomföras. Vid ett nytt taxebeslut behöver finansiering 
beaktas i beslutet. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Sammanställning avgifter Miljöförbundet Blekinge Väst 2021 
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§ 101 Kommunstyrelsens svar rörande revisionens granskning av 

investeringsprocessen för Piren V (Östra Piren) 2021/993 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta yttrandet som sitt eget och översända detsamma till kommunens revisorer.  

 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har erhållit en skrivelse från kommunrevisionen där dessa begär svar 
på de iakttagelser och rekommendationer som lämnas i två rapporter som Ernst & 
Young (EY) tagit fram. Uppdraget till EY kommer från lekmannarevisorerna i 
Stadsvapnet AB (SV) och Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) samt kommunrevisionen. 
Granskningen har fokus investeringsprocessen utifrån begäran om utökad borgensram 
och en fördjupad granskning av KAFAB:s kalkylunderlag. 
 
Kommunstyrelsen vill med utgångspunkt i det underlag som lämnats lämna följande 
synpunkter och svar: 
 
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att dess uppsiktsplikt behöver utvecklas och ett 
arbete är inlett för att formalisera en struktur kring denna. Kommunstyrelsen vill tillägga 
att det finns ett behov av att tydligare formalisera även lekmannarevisorernas uppdrag 
som är ett verktyg för uppsiktsplikten och ägarens bolagsstyrning. Kommunfullmäktige 
föreslås besluta om dessa riktlinjer. 
 
Kommunstyrelsen har redan tidigare meddelat att man ser över formalia kring 
investeringsprocessen och ett grundförslag togs fram tidigt under 2020 med externt 
stöd. Det formella förslaget och påföljande beslut har dock försenats då kommunens 
hela organisation prioriterat arbetet med att hantera en hållbar drift under pandemin. 
Denna påverkan är tydlig även under 2021 men målbilden är att formella beslut kan tas 
hösten 2021 förutsatt ett mindre ansträngt läge. Kommunstyrelsen delar alltså de 
synpunkter som har bäring på utveckling av rutiner och processer vad avser 
uppsiktsplikten. 
 
Kommunstyrelsen har inte beretts möjlighet till sakgranskning vilket däremot skett inom 
ramen för lekmannarevisorernas granskning av de berörda bolagen. 
 
Det är olyckligt att på detta sätt blanda lekmannarevision och kommunrevision då dessa 
har olika utgångspunkter och olika regelverk att förhålla sig till. Detta leder till en 
otydlighet kring slutsatser och rekommendationer som är olycklig och försvårar det 
fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
Granskningen hänvisar i stora delar till uppgifter och beslut som tagits tidigare år vilket 
gör att det är svårt att följa vad man faktiskt granskat. Kommunstyrelsen vill trycka på att 
utgångspunkten måste vara händelser och skeenden under det granskade året 2020 
och inget annat. Exempelvis återkommer begreppet investeringsbeslut trots att detta 
togs 2016. De beslut som togs i SV och KS under försommaren 2020 avser en utökad 
borgensram för ett tidigare beslutat investeringsprojekt, inget annat. 
 
Kommunstyrelsen har över tid fått information från KAFAB om projektet på piren där det 
tydligt framgått att detta gått enligt plan. På direkta frågor från kommunstyrelsen till 
KAFAB:s ledning om ekonomin för etapp 5 har svaren varit att bolaget bedömer att 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-13 

Sida 41(69) 

 
 
budgetramen kommer att hålla. Lekmannarevision eller yrkesrevision har inte heller gett 
någon annan bild än den styrelsen i KAFAB presenterat fram till 2020. 
De skeende som denna granskning avser är våren 2020 då KAFAB med ny styrelse och 
ny vd gick djupare i projektet vilket man också rapporterade till KS att man avsåg göra. 
Information och underlaget från KAFAB visar att man har hanterat och analyserat 
eventuella behov av nedskrivning i relation till den lönsamhetskalkyl man tagit fram och 
inte sett sådana behov. Däremot har KAFAB varit tydliga med att det finns ett behov av 
koncernbidrag inledningsvis vilket var känt när investeringsbeslutet togs 2016. Den 
reviderade kalkylen pekar dock på att detta stöd kan bli större under de första åren än 
vad som tidigare varit känt. 
 
Vidare kan kommunstyrelsen konstatera att flera åtgärder är implementerade i 
kommunen som ökar möjligheterna till uppsikt genom riskanalyser, löpande redovisning 
av resultat, löpande redovisning av projekt samt slutkostnadsprognos, att utbildning i 
roller och uppdrag genomförts, att standardiserade lönsamhetskalkyler är under 
implementering samt förslag till internkontrollplan är under bearbetning.  
 
Kommunstyrelsen ser dock precis som i granskningsrapporterna ett behov att förtydliga 
ägardirektiven utifrån ett fastställande av god ekonomisk hushållning vilket som 
förväntas arbetas fram i budgetprocessen 2022-2024, i enlighet med den statliga 
utredningen på Finansdepartementet (Dir. 2020:88) där utredaren ska lämna förslag till 
krav på god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen kan med facit i hand se att den kalkyl som förelades KF 2016 i delar 
var för optimistisk men detta måste sättas in i den kontext som då förelåg givet den 
tidens förutsättningar samt kostnadsläge. Det investeringsbeslut som togs då är dock 
inte föremål för denna granskning och de slutsatser som har bäring på detta väljer 
kommunstyrelsen att inte ha synpunkter på.  
 
Kommunstyrelsen vill påpeka att när man som i detta fall samtidigt granskar två bolag 
utifrån ett uppdrag och regelverk och slå samman det med granskningen av 
kommunstyrelsen utifrån ett annat regelverk försenar det arbetet med att ta fram 
relevanta svar. Kommunstyrelsen vill undvika att så långt möjligt kalla in till extramöten 
till en betydande merkostnad och vill därför uppmana kommunrevisionen att i framtiden 
beakta tidsåtgången för att ta fram svar såväl för de sakkunniga som för politiken.  
 
Sammanfattningsvis vill kommunstyrelsen betona vikten av att granskningar som denna 
genomförs och att kommunstyrelsen ser behovet av utveckling och att ta lärdomar inför 
framtiden. Trots otydligheter i granskningens upplägg och tidsavgränsningar är 
slutsatserna som EY drar viktiga och kommunstyrelsen delar de flesta av de 
rekommendationer som framkommer.   
 
Beslutsunderlag 

 
Missiv Granskningar av investeringsprocessen för Piren V (Östra Piren) 
Granskningar av investeringsprocessen för Piren V (Östra piren) 
Kommunstyrelsens informationsunderlag Piren 5 
Sammanfattning 2021-03-19 ver 02 
SV Piren 1 210312 
SV Piren 2 210312 maskat 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunens revisorer 
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§ 102 Kommunstyrelsens svar rörande revisionens granskning av 

inköpsprocessen 2020/3694 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta yttrandet som sitt eget och översända detsamma till kommunens revisorer. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har erhållit en skrivelse från kommunrevisionen där dessa begär svar 
på de iakttagelser och rekommendationer, som lämnas i granskningsrapporten 
avseende inköpsprocessen från Ernst & Young (EY). 
 
Sammanfattningsvis kan styrelsen bekräfta iakttagelser och rekommendationer. 
Styrelsen kan vidare meddela att det inom tjänstemannaorganisationen finns ett 
uppdrag att fastställa samt införa en upphandlings- och inköpsprocess som förväntas 
motsvara de rekommendationer som lämnats.   
 
Bakgrund  

 
Kommunstyrelsen vill med utgångspunkt i det underlag som lämnats av EY lämna 
följande synpunkter och svar på revisionens frågor: 
 
Har kommunstyrelsen för avsikt att tydliggöra inköpsorganisationen? 

 
Under 2020 har en kartläggning av befintlig upphandlings- och inköpsprocess 
genomförts och ett förslag till ny önskad process har tagit form. Arbetet har bedrivits i 
tvärprofessionella konstellationer, för att säkerställa en bred representation från olika 
stödfunktioner samt sakkunniga i verksamheten. (Kommunledningsgruppen har haft 
rollen som styrgrupp.) 
 
Den nya önskade upphandlings- och inköpsprocessen föreslås innehålla tre faser för att 
binda ihop hela processens olika funktioner samt att införa kategoristyrning. Faserna är 

följande:  
 

 strategiska fasen  

 taktiska fasen och  

 operativa fasen 
 

Den strategiska fasen handlar om planering, omvärldsbevakning och behovsanalys, 
utifrån fastställda mål, policys, riktlinjer, lagstiftning samt prioriteringar i strategi och 
beredanderådet. I den taktiska fasen ligger fokus på att genomföra upphandlingar, 
standardisera rutiner kring upphandlingar samt att säkerställa att avtal blir tillgängliga för 
e-handel. I den sista operativa fasen sker inköp utifrån upphandlade avtal och 
standardiserade sortiment. Som en bas i samtliga faser finns en avtalsförvaltning som 
säkerställer att avtalade varor/tjänster levereras, att det sker till överenskommet pris och 
att det alltid finns ett avtal.   
 
Kategoristyrning innebär att alla inköp kategoriseras i olika kategorier där en specialist 
(kategoriansvarig) per kategori ansvarar för att ha hög kännedom om de avtal som finns 
inom kategorin, när de ska omförhandlas, förlängas osv. Genom kategoristyrning 
skapas det förutsättningar för att alla behov som finns i organisationen kommer med i en 
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upphandling och att alla intressenters krav tas med i kravställan, eftersom 
kategoriansvarig förväntas ha god kännedom om alla intressenter som finns i 
organisationen. 
 
Processen innehåller alltså nya funktioner som ställer krav på nya roller samt att tidigare 
roller ersätts. De nya roller som den nya önskade processen kommer att behöva är 
upphandlingssamordnare, kategoriansvarig, inköpssamordnare inköpare, avtalsägare 
och avtalskontroller. Tidigare roller som ersätts är inköpschef, upphandlingschef samt 
beställningsberättigad. De här rollerna föreslås rekryteras internt inom organisationen 
samt finansieras inom befintliga ramar. Dock kan initiala kostnader uppstå innan 
effekten av en samordnad upphandlings- och inköpsprocess uppstår.   
 
Formerandet av den nya önskade upphandlings- och inköpsprocessen ska 
slutrapporteras under april och därefter kommer en implementeringsprocess av de nya 
funktionerna att påbörjas om upphandlings- och inköpsprocessen kan fastställas. 
 
Vilka åtgärder kommer kommunstyrelsen vidta för att stärka den interna kontrollen med 
avseende på: 
 
Kontroll över samtliga avtal 

Avtalsägare och kategoriansvarig föreslås säkerställa kontroll över samtliga avtal 
tillsammans med övriga funktioner i processen. 
 
Syftet med en avtalsägare är det finns en ytterst ansvarig för att behov kravställs i 
samband upphandling, att avtal förvaltas, att det finns giltiga avtal samt att avtal 
utvärderas i förhållande till överenskommelse i upphandlat avtal.  

 
Syftet med kategoriansvarig är att tillföra sakkunskap i upphandlingsprocessen, förvalta 
ingångna avtal, att löpande utvärdera ingångna avtal samt att se till hela kommunens 
behov inom kategorin. 
 
Uppföljning av avtal avseende t ex pris och kvalitet 

Avtalskontroller föreslås arbeta med uppföljning av avtal i samarbete med kategoriledare 
och inköpssamordnare.  

 
Syftet med avtalskontroller är att är att systematisk uppföljning av avtalsföljsamhet såväl 
internt som externt i Karlshamns kommun, utifrån lagstiftning, mål, policys, riktlinjer samt 
prioriteringar i strategi och beredanderådet.   
 
Avtalstrohet 

Inköpssamordnare, inköpsansvarig och kategoriledare föreslås säkerställa den 
operativa fasen där inköp sker. Avtalskontroller föreslås göra uppföljning av avtalstrohet 
och återrapportering i internkontrollen.  

 
Syftet med en inköpssamordnare är att samordna kategori- och inköpsansvariga i 
förhållande till Karlshamns kommuns prioriterade upphandlingsbehov, utifrån 
lagstiftning, mål, policys, riktlinjer samt prioriteringar i strategi och beredanderådet. I 
ansvaret ingår bl.a. att fastställa inköpsrutiner, att införa nya avtal, att avveckla gamla 
avtal, att kontrollera att avtal finns i e-handelssystemet, verka för standardisering av 
varor/tjänster osv.    
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Syftet med inköpsansvarig är att lägga orderinköp inom det ansvarsområdet som är 
tilldelat för ett avtal i Karlshamns kommun, utifrån lagstiftning, mål, policys, riktlinjer samt 
prioriteringar i strategi och beredanderådet. I ansvaret ingår bl.a. mottagning av alla 
beställningar inom kategorin, att ta fram mallar/beställningsunderlag för kategorin, att 
samordnar beställningar och lägger order till leverantör, att lägga order för bästa köp 
osv.  
 
Systemstöd 
Systemstöd för såväl upphandlingar och e-handel är ett krav för att kunna mäta att 
strategiskt viktiga funktioner i den föreslagna nya upphandlings- och inköpsprocessen 
fungerar. Systemstöd till upphandlingar ska upphandlas. E-handelssystem är 
implementerat och krav på utveckling av systemet sker löpande till leverantören.  
 
När kommer uppdaterade styrdokument och praktisk handbok för inköp att finnas 
på plats? 
Inköpspolicy, riktlinjer för inköp, delegationsordning och snabbguide för inköp i 
kommunen behöver anpassas till den nya föreslagna upphandlings- och 
inköpsprocessen. Arbete pågår med samtliga styrdokument och kommer att överlämnas  
för politiskt beslut, så snart kommunens ledningsgrupp fastslagit en ny upphandlings- 
och inköpsprocess.  
 
Beslutsunderlag 

 
Missiv - Granskning av inköpsprocessen 
Granskningsrapport - granskning av inköpsprocessen 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunens revisorer 
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§ 103 Kommunstyrelsens svar rörande revisorernas förstudie avseende Stilleryd 

2021/253 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta yttrandet som sitt eget och översända detsamma till kommunens revisorer. 

 
Sammanfattning 
 
De förtroendevalda revisorerna har genom revisionens ordförande inkommit med en 
skrivning gällande förstudie Stilleryd. Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen 
och lämnar nedan svar på de frågor som de förtroendevalda revisorerna lämnat för att 
besvara.  
 
Sammanfattningsvis kan styrelsen konstatera att beslut om projekt och investeringar ska 
föregås av  förstudier som ger ett tydligt syfte. Beslut att exploatera eller investera bör 
sedan åtföljas av en långsiktig samordnad planering för kommunkoncernen. Sedan kan 
det finnas anledning att revidera planer vid förändrade förutsättningar.   
 
Kommunstyrelsens svar 
 
Punkt 1, När kommer en tydlig plan som adresserar frågorna om hur kommunen ska 
attrahera externa investeringar i energi- och logistikbranscherna fastställas?  
 
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har omorganiserats 
och är en förvaltning from 2021. Ett av omorganisationens syfte är att samordna och 
hålla ihop processer som gränsar över flera funktioner. Exploateringar, investeringar, 
näringsliv och etableringar är funktioner som tidigare tillhört olika förvaltningar och 
därmed varit okoncentrerad till delar.  Den nya organisationen förväntas leda till 
koncentration av funktionerna och en gemensam långsiktig handlingsplan för samtliga 
kommunens exploateringar och investeringar. Utöver detta har även en etableringschef 
tillsatts på heltid. 
  
Punkt 2, Finns flera olika parallella spår för kommunen när Netport också arbetar med 
att utveckla energi och logistik? Vem leder egentligen arbetet?  
 
NetPorts uppdrag är att ta fram innovationer och riktar sig till målgruppen som kan ge 
upphov till nyetableringar på lång sikt. Kommunens investeringar i energi- och 
logistikbranschen riktar sig främst mot redan etablerade företag som vill expandera 
och/eller flytta till kommunen.  Samordning sker med hänsyn till att det finns 
representanter från Kommunstyrelsen i Netports styrelse. Kommunen, näringslivet och 
akademin äger lika delar i bolaget.  
 
Punkt 3, Varför har inte kommunen fullföljt den strategi i Stillerydsprojektet som 
utlovades 2016 (målet om tex 500 arbetstillfällen)? 
 
Målsättningen om 500 arbetstillfällen i Stillerydsprojektet är ett långsiktigt mål. När 
satsningen beslutades var den i huvudsak inriktad på att etablera företag inom transport 
och logistik samt företag som ska bidra till hamnens utveckling genom ökade volymer. 
Målsättningen om det ”höga” antalet arbetstillfällen grundade sig till stor del i att en stor 
etanolfabrik och två av norra Europas största vindkraftparker planerade att etablera sina 
verksamheter i Stilleryd. Dessa avbröts dock som en följd av statliga beslut som 
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förändrade förutsättningarna för att etablering. Något som Karlshamns kommun 
saknade inflytande över. Vidare kan det konstateras att målsättningen även inkluderade 
en etanolfabrik samt tillverkning och försäljning av makadam. En revidering av strategin 
utifrån nya förutsättningar hade varit önskvärt. 
 
Det är svårt att avgöra om målet var relevant så här många år efter att 
Stillerydsprojektet startade. Långsiktighet och uthållighet från kommunens sida är viktig 
för att inte etablera verksamheter som begränsar både hamnens utveckling och 
möjligheten till förändring och utveckling av infrastrukturen. Utbyggnaden av en framtida 
Sydostlänk måste kunna mötas upp av en infrastruktur i det hamnnära området som kan 
hantera ökade volymer, som är av stor betydelse för både företagens och hamnens 
utveckling på lång sikt. 
 
Kommunen genomför nu en funktionsstödsutredning tillsammans med Trafikverket vars 
syfte är att utreda möjligheten att flytta godsbangården från Karlshamns C till Stilleryd. 
Med anledning av en eventuella framtida flytt av godsbangården så har ett större 
markområde reserverats för att möjliggöra en etablering samt en eventuell utbyggnad av 
fler spår vid befintlig kombiterminal. Eventuella förändringar i vägdragningen kan också 
komma att bli aktuellt, det innebär att kommunen måsta säkra upp mark för denna 
eventuella framtida utveckling. Kommunen har också en del inom planområdet som kan 
komma att innebära eventuella planändringar för att kunna etablera verksamheter inom 
denna del av området.  
 
Punkt 4, Det har påbörjats ett flertal nya liknande projekt med visioner utan att skapa 
strategier för att infria dessa? Hur och när avser kommunstyrelsen att etablera dessa? 
 
Då revisionen inte har lyft fram vilka specifika projekt som avses är det svårt att bedöma 
om strategier saknas och vilket behov och syfte som projektet ska tillgodose. Inför 
politiska beslut bör en förstudie enligt projektmodellen genomföras för att tydliggöra 
bakgrund, syfte, mål och det behov som föreligger. Förstudien bör också innehålla en 
riskanalys och en beskrivning av verksamhet- och samhällsnyttan samt de ekonomiska 
konsekvenserna som investeringen medför. Förstudien bör också ta hänsyn till de olika 
samarbetspartners som finns för de olika målgrupperna. Kommunkoncernens 
lokalförsörjningsgrupp har sedan en viktig funktion att samordna behoven i koncernens 
olika projekt.     
 
Punkt 5, Hur avser kommunen att påbörja arbete med att budgetera för de ökade 
kostnader som exploatering och andra utgifter och kostnader som nya exploateringar, 
markinköp och visioner innebär?  
 
Kommunstyrelsen har budgeterade anslag för exploateringar. När handlingsplanen för 
samtliga kommunens exploateringar och investeringar är beslutad, kan också en mer 
detaljerad flerårsbudget beslutas. Flerårsbudgeten för investeringar och exploateringar 
bör innehålla prioriteringar baserat på lönsamhetskalkyler och riskanalyser (utifrån 
grundläggande kommunala perspektiv såsom grunduppdrag, ekonomi, arbetsmiljö, 
infrastruktur, säkerhet, samhällsnytta osv).   
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Punkt 6, Vi revisorer ser fortfarande en låg självfinansieringsgrad för kommunala 
bolagens investeringar och därmed oklarhet i framtida resultat. Därmed efterlyser vi igen 
prioriteringar av framtida investeringar för att inte riskera att kommunen slår i lånetaket 
hos Kommuninvest. Hur avser kommunstyrelsen att tillse att kommunkoncernen får 
kontroll över nuvarande beslutade planer, exploateringar samt övriga angränsande 
utgiftsökningar?  
 
Självfinansieringsgraden har varit låg under flera år för den kommunala verksamheten. 
Kostnaderna för den löpande verksamheten har varit högre än skatteintäkterna. Under 
2020 har kommunstyrelsen tagit beslut om att minska antalet personalkostnaderna med 
25 mnkr 2021 och ytterligare 25 mnkr för 2022. Dessutom innebär beslutade 
budgetramar till nämnderna ytterligare anpassningskrav för att säkerställa en långsiktigt 
hållbar ekonomisk utveckling där bl.a. självfinansieringsgraden ökar och anpassas i 
förhållande till investeringsbehoven. 
      
Se svar punkt 5. Kommunkoncernen har dämpat investeringstakten och flerårsbudgeten 
inryms i det lånetak som finns fram tom 2022.  Den kommunala verksamhetens 
investeringar begränsades till endast pågående investeringar. I den kommunala 
verksamhetens budgetprocess lämnade tjänstemannaorganisationen prioriteringar 
utifrån ”investeringar som måste göras för grunduppdraget”, ”investeringar som påverkar 
den löpande driften positivt” samt ”investeringar som är politiskt beslutade”.   
 
Stadsvapnet har prioriterat utifrån de riskanalyser som dotterbolagen lämnat i samband 
med att Stadsvapnet beslutat om flerårsbudget och borgensram. Riskanalyserna har 
utgått från ovan nämnda perspektiv.     
 
Gällande de beräkningar som är gjorda i syfte att belysa ekonomin i Stillerydsprojektet, 
kan kommunstyrelsen konstatera att det saknas en helhetsbild som inkluderar samtlig 
verksamhet i kommunkoncernen. Försäljningen av mark till Karlshamns Hamn AB 
möjliggjorde hamnens enskilt största affär, Nordstream 2. På så sätt har 
markförsäljningen till Karlshamns Hamn AB genererat en positiv avkastning som innebär 
att projektet redovisar positiva siffror i kommunkoncernen.    
 
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-04-01 
Förstudie (granskningsrapport) Stilleryd 
Granskningsrapport - Förstudie Stilleryd 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunens revisorer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 104 Förstudie rörande gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst 

2021/976 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för kommunerna 

Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Tingsryd, Lessebo och 
Uppvidinge att bilda ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst,   
 
att förstudien ska belysa förutsättningarna för att stärka räddningstjänstens operativa 

förmåga och förbättra uthålligheten, förbättra möjligheterna till olycksförebyggande 
arbete, utbildning och fortbildning i verksamheten, kostnadseffektivisera verksamheten, 
framtida kompetensförsörjning och karriärvägar för medarbetare, samt 
 
att ansvaret för genomförande av förstudien läggs på Ronneby kommun. Arbete 
genomförs i samråd och dialog med övriga kommuner som också åtar sig, att utefter 
behov, bidra med underlag mm till förstudien. 
 
Sammanfattning 

 
Idag är räddningstjänst för Sölvesborgs, Olofströms och Karlshamns kommuner 
organiserat i kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge, Ronneby och 
Karlskrona kommun i Räddningstjänsten Östra Blekinge samt Uppvidinge, Lessebo och 
Tingsryds kommun i Räddningstjänsten Östra Kronoberg.  
 
Möten med kommunstyrelsens ordförande i dessa kommuner har utmynnat i förslag att 
genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för ett gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst med inriktningen att ett sådant kommunalförbund i 
så fall skulle kunna bildas från och med nästa mandatperiod dvs från 2023-01-01. 
 
Förstudien ska belysa förutsättningarna för att genom ett gemensamt kommunalförbund 
för räddningstjänst 
 

 stärka räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten,  

 förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete,  

 förbättra möjligheterna till utbildning och fortbildning i verksamheten,  

 kostnadseffektivisera verksamheten, 

 säkra framtida kompetensförsörjning och  

 skapa karriärvägar för medarbetare. 
 
Uppdragsbeskrivning, förstudiestruktur och tidplan tas fram av Ronneby kommun och 
kommuniceras med härför aktuella kommuner och kommunalförbund för 
räddningstjänst. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23 
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Beslutet skickas till 
 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Tingsryds kommun 
Lessebo kommun 
Uppvidinge kommun 
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§ 105 Arbetsmiljöuppföljning 2020 2021/859 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Arbetsmiljöuppföljning utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet, sammanställning av 
arbetsskador samt årsredovisning av företagshälsovårdens insatser.  
 
En väl fungerande verksamhet med hög kvalitet och god kontinuitet går hand i hand 
med ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Med välmående och hållbara arbetsplatser 
skapas förutsättningar för goda resultat. Friskfaktorer på alla nivåer och inte minst på 
den organisatoriska nivån är centrala i det systematiska arbetsmiljöarbetet, varför en 
nyutkommen rapport från Arbetsmiljöverket ingår i beslutsunderlaget. Här lyfts följande 
övergripande teman upp som viktiga friskfaktorer på organisatorisk nivå: 
 

• goda förutsättningar för ledarskap, 
• goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och lärande,  
• goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation,  

• goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund,  
• och goda förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med 

hälsoläge och sjukfrånvaro. 
 
Inom kommunen ser vi ett behov av att vidareutveckla uppföljningsdelen inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket lyfts fram i kommunstyrelsens svar till 
Karlshamns kommuns revisorer angående granskning av arbetsmiljöarbetet. Genom en 
ökad analys, främst kopplat till de organisatoriska, psykologiska och sociala 
arbetsmiljöfaktorerna, skapas bättre förutsättningar för ständiga förbättringar. Vi ser 
också behov av att återinföra medarbetarundersökningar samt att utifrån det reviderade 
lokala samverkansavtalet genomföra partsgemensamma utbildningsinsatser.   
 
Beslutsunderlag 

 
Arbetsmiljörapport 2020 
Sammanställning arbetsskador 2020 
Årsredovisning företagshälsovård 2020 
Arbetsmiljöverkets rapport friskfaktorer på organisatorisk nivå 
 
Beslutet skickas till 

 
HR-chef Marie Björnsson 
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§ 106 Ansökan om stöd till grannsamverkan 2021/476 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att bevilja Stöldskyddsföreningen ett bidrag om 5 000 kronor för år 2021, samt  
 
att medel för ändamålet anvisas från Brottsförebyggande rådets konto, ansvar 20, 

verksamhet 10220. 
 
Sammanfattning 

 
Samverkan mot brott är en organisation bestående av polisen, försäkringsbolagen 
Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar och Dina 
Försäkringar, Stöldskyddsföreningen (SSF), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna. Alla 
deltagande organisationer verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovan 
nämnda intressenter är Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten. 
 
Idag finansierar Samverkan mot brott grannsamverkansverksamheten i Sverige. Detta 
för att medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken för att bli utsatta 
för brott, inte ska behöva bekosta start och drift av grannsamverkan i sitt bostadsområde 
själva. 
 
Huvuddelen av Samverkan mot brotts utgifter går till skyltar för lokal 
grannsamverkansverksamhet. Efterfrågan på skyltar har ökat markant sedan 2017 
varpå verksamheten nu är i behov av ett ekonomiskt tillskott. Detta för att även 
fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat material 
utan kostnad, både till befintliga grannsamverkansområden och nya som vill starta upp. 
 
Med anledning av ovanstående ansöker Stöldskyddsföreningen hos Sveriges samtliga 
kommuner om ett kommunbidrag om 5 000 kronor för år 2021.  
 
Samverkan mot brott ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av 
grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den 
brottsförebyggande metoden grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott 
samt ökar tryggheten hos invånarna. En sådan minskning av brott kommer alla i en 
kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad trygghet. (Se bifogad 
sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på Malmö 
Högskola, 2019.) 
 
Beslutsunderlag 

 
Brev till kommun ang bidrag 2021 
Sammanfattning resultat grannsamverkan 
 
Beslutet skickas till 

 
Stöldskyddsföreningen 
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§ 107 Bidrag Studieförbunden 2021 2021/353 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kulturnämndens beslut att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till 

grund för fördelning av kommunalt verksamhetsbidrag år 2021 till Studieförbunden utan 
istället återanvända 2019 års statistik. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 56, att fastställa normer för bidrag till 
studieförbunden i Karlshamns kommun. I beslutet anges syftet med bidrag till 
studieförbunden, vilka formella krav som gäller för att erhålla bidrag samt bidragsformer 
(grundbidrag och verksamhetsbidrag). 
 
Studieförbunden har påverkats av den pågående coronapandemin och har därmed haft 
begränsade förutsättningar att bedriva verksamhet under 2020. Folkbildningsrådet har 
tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för 
fördelning av statsbidrag till studieförbund under kommande år. 
 
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker normalt genom fysiska möten mellan 
människor. Under den pågående pandemin kan fysiska träffar endast genomföras efter 
en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och 
myndigheters råd och anvisningar. Digitala träffar kan vara svårt att genomföra för 
studieförbunden. 
 
Studieförbunden som så många andra sektorer ser ett betydande tapp i inkomster av 
deltagaravgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i 
övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med studieförbund kring 
verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem. 
 
För studieförbunden är detta beslut av avgörande betydelse. Framför allt vill 
studieförbunden vara en stark aktör när både individer och samhället ska återhämta sig 
efter pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 2021/7 Bidrag Studieförbunden 2021 
Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun 
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§ 108 Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 2021/235 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Kristdemokraterna i 

Karlshamn,  
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Vänsterpartiet 

Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 261 800  kronor till 

Sverigedemokraterna Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Miljöpartiet i 

Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 309 400 kronor till Moderaterna 

Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 166 600 kronor till Centerpartiet i 

Karlshamn, samt  
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Liberalerna 
Karlshamn. 
 
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. 
 
Kristdemokraterna i Karlshamn har 2021-02-01 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 
23 800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
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Vänsterpartiet Karlshamn har 2021-02-16 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Sverigedemokraterna Karlshamn har 2021-03-25 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 9 
x 23 800 = 261 800) ska 261 800 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Miljöpartiet i Karlshamn har 2021-03-25 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Moderaterna Karlshamn har 2021-03-30 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 11 x 
23 800 = 309 400) ska 309 400 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Centerpartiet i Karlshamn har 2021-03-31 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 5 x 23 
800 = 166 600) ska 166 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Liberalerna Karlshamn har 2021-04-12 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisning av partistödets användning 2020 Kristdemokraterna i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2020 Vänsterpartiet Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Sverigedemokraterna Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Miljöpartiet i Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Moderaterna Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Centerpartiet i Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Liberalerna Karlshamn 
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§ 109 Instruktion till ombud vid bolagsstämmor i helägda kommunala bolag 

2021/359 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB, 
Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Elförsäljning AB, Karlshamn Energi Vatten AB, 
Karlshamns Hamn AB, Karlshamns Kombiterminal AB, Karlshamnsbostäder AB, 
Karlshamnsfastigheter AB och Kreativum i Blekinge AB. För av kommunfullmäktige 
utsett ombud föreslås följande instruktion gälla. 
 

 Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

 

 Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2020. 

 
 Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 

arvodesreglerna. 

 
 I förekommande fall ska ombudet yrka på att av kommunfullmäktige beslutad 

bolagsordning ska fastställas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade om ny bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 
2021-03-22, § 37.  
 
Beslutsunderlag 

 
Granskningsrapport Karlshamnsbostäder AB 
Granskningsrapport Karlshamnsfastigheter 
Granskningsrapport Karlshamns Hamn AB 
Granskningsrapport Karlshamns Kombiterminal AB 
Granskningsrapport Kreativum i Blekinge AB 
Granskningsrapport för år 2020 
Granskningsrapport för år 2020 - Stadsvapnet 
SV Piren 1 210312 
Granskningsrapport Karlshamn Energi 2020 
SV Piren 2 210312 maskat 
Granskningsrapport - Karlshamn Energi AB 
PM KEAB Lekmannarevision Faktagranskad 
Granskningsrapport Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2020 
Granskningsrapport - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Granskningsrapport Karlshamns Energi Vatten AB 2020 
Granskningsrapport - Karlshamn Energi Vatten AB 
PM KEAB Lekmannarevision Faktagranskad 
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Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2020 
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport för 
Karlshamnsbostäder AB 2020 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2020 
Årsredovisning för Kreativum i Blekinge AB 2020 
Revisionsberättelse för Kreativum i Blekinge AB 2020 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi AB 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2020 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Vatten AB 2020 
Årsredovisning för Karlshamns Hamn AB 2020 
Revisionsberättelse för Karlshamns Hamn AB 
Årsredovisning för Karlshamn Kombiterminal AB 
Revisionsberättelse för Karlshamn Kombiterminal AB 
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§ 110 Ombud till föreningsstämma i föreningen Blekinge Arkipelag 2021/1111 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Per-Ola Mattsson (S) till ombud vid föreningsstämma i föreningen Blekinge 
Arkipelag, samt 
 
att ombudet ska följa angiven instruktion. 
 
Sammanfattning 

 
Årsmöte i föreningen Blekinge Arkipelag ska hållas den 15 april 2021. För utsett ombud 
ska följande instruktion gälla: 
 

 ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för 2020, 
 

 ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen i föreningen Blekinge Arkipelag beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 
Beslutsunderlag 

 
Årsredovisning - Biosfärområde Blekinge Arkipelag 2020 
Revisorsberättelse för 2020 
Verksamhetsberättelse BBA 2020 Sign 
Valberedningens förslag 
Stadgar för BBA 2015 
 
Beslutet skickas till 
 
Valt ombud 
Föreningen Blekinge Arkipelag 
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§ 111 Ombud till föreningsstämma Kommuninvest 2021 2021/1015 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Per-Ola Mattsson (S) som ombud med Mats Dahlbom (C) och Magnus 
Gärdebring (M) som ersättare till föreningsstämman, samt 
 
att ombudet ska följa angiven instruktion. 
 
Sammanfattning 

 
Föreningsstämma i Kommuninvest AB ska hållas den 15 april 2021. För utsett ombud 
ska följande instruktion gälla: 
 

 ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för år 2020, 
 

 ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisions-
berättelse, att styrelsen i Kommuninvest AB beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

 
Beslutsunderlag 

 
Föreningsstämma 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Valt ombud 
Kommuninvest Ekonomisk förening 
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§ 112 Yttrande avseende granskning för del av detaljplan A364 (Västerport) 

2021/1117 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ärendet utgår på grund av avsaknad av handlingar.  

 
Sammanfattning 
 
Förslag till ändring av detaljplan för Västerport, finns för granskning under tiden från den 
29 mars till och med den 19 april 2021.  
 
Syftet med detaljplanändringen är att möjliggöra detaljplanen genom att minska 
bergmassorna som behöver sprängas och schaktas bort samtidigt som vägar hamnar 
på en fungerande höjd. 
 
Yttrande 

 
Inget att erinra 
 
Beslutsunderlag 
 
Planbeskrivning 
Plankarta 
 
Beslutet skickas till 

 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
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§ 113 Yttrande rörande uppdatering av åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 

2020/3238 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta yttrandet och översända detsamma till Havs- och vattenmyndigheten.  

 
Sammanfattning 
 
Havs- och vattenmyndigheten är en nationell förvaltningsmyndighet på miljöområdet 
som genomför en sammanhållen havs- och vattenpolitik på regeringens uppdrag. 
 
Ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021-2023 är Hav 
i balans samt levande kust och skärgård. Det innebär att Västerhavet och Östersjön ska 
ha en god miljöstatus och en långsiktigt hållbar produktionsförmåga samtidigt som den 
biologiska mångfalden ska bevaras och skyddas. 
 
Havs- och vattenmyndigheten gjorde 2018 en bedömning av miljötillståndet i Östersjön 
och Nordsjön där det konstaterades att havsmiljöns status måste förbättras för att kunna 
leverera de ekosystemtjänster vi människor är beroende av. En del av detta arbete med 
att förbättra havsmiljöns status är att ta fram ett åtgärdsprogram för havsmiljön. 
 
Inga nya åtgärder har tillkommit som direkt berör kommunerna. Åtgärd ÅPH 32 som 
gäller rapportering modifierats men innebär i praktiken ingen skillnad för kommunen. 
 
Kommunen ställer sig generellt positiv till förslaget på åtgärdsprogram, men anser att 
det bör kompletteras enligt synpunkterna i yttrandet. 
 
Beslutsunderlag 

 
Yttrande rörande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön 
Missiv åtgärdsprogram 20201021 
miljokonsekvensbeskrivning-uppdaterat-atgardsprogram-havsmiljon 
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön_rapport 
 
Beslutet skickas till 

 
Havs- och vattenmyndigheten 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 114 Yttrande rörande samråd vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt 

2021-2027 2020/3220 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta yttrandet och översända detsamma till Vattenmyndigheten i Södra Östersjön. 

 
Sammanfattning 
 
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, 
som styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och 
förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. 
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med 
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. 
 
En ny åtgärd riktad direkt till kommunerna har tillkommit jämfört med det gamla 
åtgärdsprogrammet. Det gäller åtgärd 1, vattenplanering som innebär att kommunen ska 
genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med helhetssyn utifrån ett 
avrinningsområdesperspektiv. Denna åtgärd behöver förtydligas, åtgärdens tidsram är 
för snäv och kostnaden osäker.  
 
Kommunen ställer sig generellt positiv till förslaget, men anser att det i vissa delar 
behöver förtydligas och förbättras. 
 
Beslutsunderlag 

 
Yttrande samråd vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt 
Missiv Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 
 
Beslutet skickas till 

 
Länsstyrelsen Kalmar län, att: Vattenmyndigheten i Södra Östersjön 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 115 Revidering av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förbundsordning 

2021/1018 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ny beredning av ärendet, samt 

 
att tillskriva direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling och påtala vikten 
av politiska samrådsmöten innan ny förbundsordning beslutas.   
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling beslutade 2021-02-26, § 4, 
att anta förslag till förändrad förbundsordning samt att sända den för godkännande till 
samtliga medlemmars fullmäktige.  
 
När den nya kommunallagen (2017:725) och den nya förvaltningslagen (2017:900) 
trädde i kraft under 2018 gjordes omfattande förändringar i förbundsordningen för 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling. Nu föreslår Cura ytterligare förändringar i 
förbundsordningen för att den bättre ska överensstämma med förbundets uppdrag.  
 

 Under § 3 Verksamhet och ansvar har daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder 9 kap 10 § LSS lagts till.  

 Under § 7 Andelar och tillgångar samt kostnadstäckning för Curas verksamheter 

föreslås begreppet tilläggsbelopp tas bort då Cura inte tillämpar detta samt att 
procentsatsen av statsbidraget för personliga ombud tas bort då det kan 
förändras från år till år.  

 Under § 8 Ansvar, tillsyn och budgetprocess föreslås meningen om samråd med 

medlemskommunerna en månad innan beslut om budget tas bort. Meningen kan 
tolkas som att samråd ska ske mellan tjänstemän och detta bedöms inte vara 
relevant eller realistiskt för budgetförslaget. Även meningen om att allmänheten 
ska beredas möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen föreslås tas bort då 
detta inte är ett lagkrav för ett kommunalförbund.  

 Under § 12 Ersättning till förtroendevalda föreslås ersättningen till revisorernas 

ordförande minska enligt samma princip som den gjort för övriga förtroendevalda 
2021.  

 
Beslutsunderlag 

 
§ 4 Förbundsordning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
§ 4 Förbundsordning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling med ändringar 
kommenterade 
 
Yrkanden 

 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för ny 
beredning via kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings återremissyrkande.  
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Vidare yrkar Per-Ola Mattsson att en att-sats läggs till om att tillskriva direktionen för 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling och påtala vikten av politiska samrådsmöten 
innan ny förbundsordning beslutas.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med desamma.  
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 116 Revidering av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings 

revisionsreglemente 2021/1091 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat revisionsreglemente för Kommunsamverkan Cura Individutveckling.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har på uppdrag av dess revisorer tagit fram 
förslag till nytt revisionsreglemente för kommunalförbundet. Som underlag har 
företrädesvis Sölvesborg-Bromölla kommunalförbunds reglemente använts. Detta 
överensstämmer i övrigt väl med Curas nuvarande reglemente.  
 
Ändringarna som gjorts gäller främst de lagrum som hänvisas till samt att anslaget för 
revision ska utgöra 1 promille av förbundets budgeterade omsättning respektive 
budgetår. Vid behov av fördjupad granskning utgår 50 tkr vartannat år, denna summa 
indexuppräknas.  
 
Cura Individutvecklings direktion beslutade 2021-02-26, § 6, att anta förslaget till nytt 
reglemente.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut från direktionen rörande revidering av revisionsreglemente 
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§ 117 Fråga om övertagande av verksamheten på Sörgården 2021/971 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att uppdra åt kommundirektören att besvara föreningen FUB i Västra Blekinges 
skrivelse utifrån att Karlshamns kommun inte är beredda att överta anläggningen 
Sörgården med tillhörande verksamhet. 
 
Sammanfattning 

 
Karlshamns kommun har mottagit en skrivelse från föreningen FUB i västra Blekinge 
som meddelar att man har för avsikt att avveckla verksamheten som bedrivs i den av 
föreningen ägda anläggningen Sörgården. Föreningen framför dock att ett alternativ 
skulle vara att kommunen köper anläggningen och driver verksamheten vidare i 
nuvarande form. Bakgrunden till detta skulle vara att kommunen är en betydande kund 
för dagens verksamhet. Dessutom får föreningen vissa föreningsbidrag av kommunen 
som delvis finansierar föreningens verksamhet. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att drift av denna typ av anläggningar inte ligger inom 
det kommunala kompetensområdet. Det innebär att en kommun inte kan driva denna 
typ av anläggningar då det kan ses som näringsverksamhet och då utgöra konkurrens 
gentemot andra aktörer. 
 
Förvaltningen ser inte heller att anläggningens fastigheter och andra faciliteter är 
lämpliga för annan kommunal verksamhet och det finns inte heller något behov av att 
utöka kommunens fastighetsbestånd för närvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-03-22 
Fråga om övertagande av verksamheten på Sörgården från föreningen FUB i Västra 
Blekinge 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 118 Attestordning för kommunstyrelsen per 2021-04-01 2020/761 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta ny attestordning för kommunstyrelsens driftbudget, samt 
 
att attestordning enligt beslutad av kommunstyrelsen 2021-03-09, § 68, upphör att gälla. 

 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens attestordning för driftbudget har reviderats enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Attestordning kommunstyrelsen 2021-04-01, driftbudget 
 
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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§ 119 Redovisning av delegationsbeslut april 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 3 mars – 5 april 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 
Redovisning av delegationsbeslut KS april 2021 
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§ 120 Handlingar för kännedom april 2021 2021/351 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 4 mars – 5 april 2021 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Rapport handlingar för kännedom KS april 2021 
 
 


