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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 18:30 
(ajournering klockan 15:40 – 16:00) 

Beslutande Per-Ola Mattsson, jäv § 157 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ordf § 157 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, tom § 130 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, jäv § 161 Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson, tom § 154 Ledamot (L) 
Annika Westerlund, jäv § 161 Ledamot (S) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp, tom § 148 Ledamot (KD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Sofie Ekenberg (C), tom § 141 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M), from § 131 
Jan Bremberg (S), from § 142 
Ulla Sandgren (S) § 157 
Ulla Sandgren (S) from § 149, jäv § 161 
Emanuel Norén (L) from § 149-165 
Claes Jansson (MP) from § 155 
Johnny Persson (S) § 161 

 Marie Sällström (S) 
Magnus Gärdebring (M) 
Marie Sällström (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Mats Dahlbom (C) 
Britt Jämstorp (KD) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Marco Gustavsson (C) 
 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Ulf Ohlsson (M), tom § 127 och Jan-Åke Berg (S), tom § 127 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef § 126 
Anette Ericson, verksamhetscontroller § 126 
Joakim Hörnell, controller § 126 
Anders Strange, VD Karlshamn Energi AB § 127 
Mathias Roos, VD Kreativum i Blekinge AB § 128 
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör § 130 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör § 131 
 

 

 

Paragrafer 124-171  

Utses att justera Charlott Lorentzen (MP) 
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Justeringsdatum  2021-06-10 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson (ej § 157) Mats Dahlbom (§ 157) 
   
Justerande Digital signatur  
 

                              Charlott Lorentzen  
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 

 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2021-06-08 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-10 

Tillkännages t.o.m.: 2021-07-02 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 124 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Charlott Lorentzen (MP) att justera protokollet. 
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§ 125 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa dagordningen. 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-06-08 

Sida 7(81) 

 
 
§ 126 Redovisning av arbetet med att biträda nämnder med negativ 

budgetavvikelse med budgetanpassning 2021/1427 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet, samt 

 
att överlämna utredningen till omsorgsnämnden som underlag i deras fortsatta arbete.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 § 249 att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i 
uppdrag att biträda nämnder som har en negativ avvikelse mot budget vid deras 
sammanträden och i deras arbete med budgetanpassning. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade i sin tur att ge redovisningschefen i uppdrag att genomlysa 
nämnden för arbete och välfärds (AV) verksamhet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I 
arbetsgruppen har även Anette Ericson, verksamhetscontroller samt Joakim Hörnell, 
controller ingått.  
  
Arbetet har enligt uppdraget planerats enligt följande: 
   

 Kartlägga vad som är kostnadsdrivande inom nämnden.  

 Ta fram mått/ nyckeltal som är snabba att få fram och tolka som indikerar ev 
felaktig utveckling.  

 Jämföra kostnadsnivåerna med liknande kommuner.  

 Inventera satsningar på mer kostnadseffektiva lösningar ex på hemmaplan.  

 Upprätta budget utifrån modellen nollbasbudget d v s skapa budget från grunden 
som underlag för budgetarbetet 2022. 

 
Beslutsunderlag 
 
Översyn budget arbete och välfärd 2022, 210515 
 
Beslutet skickas till 

 
Omsorgsnämnden 
Kommunens ledningsgrupp 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Joakim Hörnell 
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§ 127 Information från Karlshamn Energi AB  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Anders Strange, VD Karlshamn Energi AB, informerar om bolagets verksamhet och 
behov av investeringar . Bolaget är indelat i sex affärsområden, värme och kyla, 
bredband, vatten, elnät, elhandel samt elproduktion. Anders Strange presenterar 
investeringsplanen för 2022-2026 och vilka kommande behov bolaget har. 
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§ 128 Information från Kreativum i Blekinge AB  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Mattias Roos, VD Kreativum AB, informerar om bolagets verksamhet, utmaningar och 
glädjeämnen. 
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§ 129 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 

 pandemiläget - positiv utveckling och ingen påverkan på organisationen efter 
vecka 23, 

 

 uppdraget att återkomma till kommunstyrelsen med en analys av beslutsgången 
inom Karlshamnsfastigheter AB och projektet Emigranten är försenat till hösten,  

 

 förändringar inom förvaltningarna för arbete och välfärd och omsorg. Torill Skaar 
Magnusson förordnas som förvaltningschef även för arbete och välfärd efter 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 1 juli – 31 oktober. Innan oktober 
månads utgång ska arbetsutskottet behandla eventuella beslut om 
förvaltningsförändring. 
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§ 130 Arrendeavtal med MMG Marine AB inom fastigheten Karlshamn 5:1 

2020/3462 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna arrendeavtal mellan Karlshamns kommun och MMG Marine AB och ge 

kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att efter arrendatorns 
påskrift underteckna arrendeavtalet.  
 
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. Föreslaget arrendeområde ligger utanför detaljplan.  
 
För att MMG ska kunna ta över inför säsongen 2021 krävs beslut i KS senast den 7-8 
juni.  
 
För att kunna upplåta arrendet krävs att kommunen säger upp befintliga avtal avseende 
båtplatser på berörda bryggor samt båtuppställningsplatser inom föreslaget 
arrendeområde. Uppsägning av båtuppläggningsplatserna måste göras senast den 31 
juli. I avtalet har införts en paragraf om att parternas avsikt är att de som idag har 
båtuppläggningsplats i området i möjligaste mån skall kunna teckna båtplats i området.  
 
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 2021-05-10   
Arrendeavtal 
Kartbilaga 
 
Yrkanden 

 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet skickas till 
 
MMG Marine AB 
Hamnfogde Filippa Sjöberg 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 131 Förfrågan angående VA-anslutningsavgift 2020/2111 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att följa det avtal som finns. 
 
Sammanfattning 

 
I samband med att PMB Sverige AB exploaterar detaljplanen i östra Vettekulla behöver 
VA-ledningar byggas ut. Överföringsledning ska förläggas på fastigheterna Vettekulla 
1:31 och 1:2, se karta.  
 
Då kommunen köpte marken tecknades avtal med markägarna där kommunen förband 
sig att lägga ner VA-ledning fram till Rimérs gård (Vettekulla 1:31) och Johanssons gård 
(Vettekulla 1:2) utan kostnad. Rimérs ska dock enligt avtalet betala en anslutningsavgift. 
Motsvarande anslutningsavgift finns inte omnämnt i avtalet med Per Johansson. 
 
En fråga har inkommit från Julia Rimér angående anslutningsavgiften. Julia Rimér tycker 
inte att kommunen har hedrat avtalet på grund av tiden som gått från att avtalet 
tecknades tills att ledningarna nu ska förläggas och att ledningarna inte läggs för deras 
skull utan för att kommunen sålt mark till PMB. Följande har inkommit från Julia Rimér: 
”Det finns en överenskommelse enligt avtal att: ”Kommunen förbinder sig till att bygga ut 
VA-ledningar till tomtgräns…. utan kostnad förutom anläggningsavgift”. Denna paragraf 
var av stort värde vid den tidpunkten; dvs att detta skulle göras utan kostnad var en 
tydlig och avtalad del av anbudet från kommunen.  
 
Det borde ha funnits ett datum i avtalet när kommunen förväntades att uppfylla sina 
förpliktelser enligt avtal. Detta gjordes inte, men det finns grundläggande principer om 
rimlig tid vilket också har påtalats skriftligen från oss. 
 
Vi menar att genom att vara (aktivt) passiva i frågan fram till nu, då det ligger i 
kommunens eget intresse att bygga ut infrastrukturen pga. av kommunens försäljning av 
mark till en privat aktör, så har inte kommunen uppfyllt sin del av avtalet. Den aktuella 
paragrafen saknar nu helt värde vilket inte kan ha varit avsikten från kommunens sida. 
Vi anser därför att kommunen bör ta ansvar för att hedra det avtal som ingicks genom 
att se över den föreslagna anläggningsavgiften”. 
 
Överenskommelse mellan PMB och Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB) och Rimér 
om att få lägga ner överföringsledningen har ej nåtts utan de avvaktar kommunens svar 
i frågan kring anslutningsavgift. 
 
Ledningen kommer att tillhöra KEVAB och nyttan med ledningen har PMB och de 
boende som flyttar till området. Därför bör det vara PMB och KEVAB som löser 
markåtkomsten. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-05-24 
Karta ledningsdragning 
Köpekontrakt Vettekulla 1:31 2007-06-12 
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Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
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§ 132 Plan för säkerhetsskydd i Karlshamns kommun 2021/1185 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta plan för säkerhetsskydd i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 

 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för den som till någon del bedriver verksamhet 
som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige 
förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet).  
 
Karlshamns kommun ska mot bakgrund av gällande lagstiftning vidta åtgärder för att 
skydda Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott genom att det för Karlshamns 
kommuns verksamhetsområden finns ett verkningsfullt säkerhetsskydd med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. 
 
Innehållet i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) har 
varit styrande vid framtagandet av denna plan som reglerar säkerhetsskyddsarbetet i 
Karlshamns kommun. Planen styr arbetet med säkerhetsskydd inom kärnkommunen 
men också inom majoritetsägda bolag inom kommunkoncernen. Ansvar för att upprätta 
och arbeta enligt en  plan för säkerhetsskydd finns för majoritetsägda bolag inom 
kommunkoncernen. Förbund samt bolag där Karlshamns kommun inte är 
majoritetsägare omfattas inte av planen.  
 
Beslutsunderlag 

 
Utkast till plan för säkerhetsskydd i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 

 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson 
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§ 133 Kommunstyrelsens instruktion för kommundirektören 2021/657 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta föreslagen instruktion för kommundirektören.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen ska enligt 7 kap 1 § kommunallagen (2017:725) utse en direktör. 
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen.  
 
Enligt 7 kap 2 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur 
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
direktörens övriga uppgifter. 
 
Ett förslag till instruktion för kommundirektören har nu arbetats fram.  
 
Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens instruktion för kommundirektören KS 2021-06-08 
 
Beslutet skickas till 

 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 134 Byte av läsplattor inom den politiska organsationen 2021/1060 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att löpande byta nuvarande läsplattor till nya iPad 10.2”, 
 
att instanser som i dagsläget använder iPad 12.9” byter till nya läsplattor av samma 

modell och storlek, 
 
att valbara tillbehör så som tangentbord och/eller trådlös mus eller pekpenna 

tillhandahålls utifrån den enskildes behov, 
 
att utbytt (återlämnad) utrustning återanvänds inom den kommunala organisationen, 

 
att kommunkansliet tillhandahåller låneutrustning för att underlätta under digitala 
politiska möten, samt  
 
att finansiering sker genom avsättning av medel till inköp av ny utrustning i varje års 
budgetprocess. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med mandatskiftet 2014/2015 övergick kommunen till en helt digital 
hantering av politiska möten. I samband med restriktioner kopplat till fysiska möten har 
ökade krav ställts på utrustning kopplat till dessa möten. Den administrativa avdelningen 
har därför fått i uppgift att se över den politiska organisationens utrustning av läsplattor.  
 
En kartläggning av möjliga alternativ till iPad har genomförts. Kartläggningen pekar på 
att det mest ekonomiska alternativet, både vad gäller inköpskostnad och driftskostnad, 
är att fortsätta använda iPad. Kommunens videomöteslokaler har stationära datorer och 
skärmar som mötet styrs ifrån och kansliet tillhandahåller idag lånedatorer vilket 
möjliggör för mötesledaren att använda flera parallella enheter under mötet. 
Utgångspunkt vid utrustning av den politiska organisationen bör det tidigare normalläget 
vara, men utrustningen ska även fungerar under en långvarig avvikelse som till exempel 
under rådande pandemi. Kansliet arbetar utifrån hypotesen att de politiska mötena åter 
ska kunna hållas fysiskt från och med hösten 2021. De ökade kostnaderna och den 
ökade belastningen på tjänstemannaorganisationen som det skulle innebära att 
permanent utrusta presidierna med dubbel utrustning bedöms därför inte försvarbara. I 
de fall dubbelutrustning ändå vill användas föreslås en sådan ordning testas av berörda 
förtroendevalda under hösten 2021 för att hitta rätt nivå på extra utrustning.  
 
Om den enskilde förtroendevalde har behov av hjälputrustning bör det vara möjligt att, 
efter behovsprövning, få hämta ut tangentbord, pekpenna, mus och/eller headset till sin 
läsplatta. Behovsprövningen av enskilda bör göras av respektive instans ordförande. Att 
utrusta samtliga förtroendevalda med pekpenna, mus och tangentbord skulle innebära 
en kostnad om ca 175 tkr. En behovsprövning för att få extra utrustning bedöms därför 
nödvändig.  
 
Generella avgöranden om instanser eller funktioner som helhet ska utrustas med annan 
utrustning än iPad 10.2” bör göras av kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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Kartläggningen visar på att det mest resurseffektiva är att löpande byta nuvarande 
läsplattor mot nya iPad av samma modell för samtliga förtroendevalda och låta den 
kommunala organisationen återanvända den utrustning som återlämnas. Det finns 
verksamheter som har andra krav på prestanda på läsplattor än de politiska mötena, 
varför utrustningen fortfarande är användbar inom kommunen. Genom att använda 
utrustning med rätt prestanda vid rätt arbetsuppgift kan livslängden på utrustningen 
maximeras.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-30 
Kartläggning utbyte av läsplattor 2021 
 
Beslutet skickas till 

 
Administrativ chef Christina Svensson 
Utredare Anna Persson 
Teletekniker Maria Wallman 
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§ 135 Kommunstyrelsens ekonomirapport januari-april 2021 2021/360 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa resultatrapport januari-april 2021. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat resultatrapporter per 
2021-04-30 som sammanställts till resultatrapport för kommunstyrelsen. 
 
I resultatrapporten redovisas ekonomisk uppföljning av drift och investeringar för 
perioden med prognos för helår samt ekonomisk analys. 
 
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat underskott på 8,1 mnkr på helår. För 
KS investeringar beräknas ett plus på 3,7 mnkr på helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens resultatrapport april 2021 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Controller Susanne Andersen 
Controller Lisa Sunesson 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 136 Resultatrapport januari-april 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultatrapport januari-april 2021, samt 

 
att uppmana samtliga nämnder och styrelser till budgetdisciplin och så långt möjligt 

vidta åtgärder för ett resultat i balans för den enskilda nämnden/styrelsen.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunkoncernens prognostiserar ett positivt resultat som uppgår till 73 mnkr. Bolagen 
prognostiserar ett överskott på 34 mnkr för 2021 och den kommunala verksamheten ett 
överskott på 39 mnkr för 2021. Jämfört med lämnad prognos efter februari har 
kommunkoncernens förändrats med 14 mnkr, vilket beror på att den kommunala 
verksamhetens budget prognostiserar ett större överskott än vid tidigt prognostillfälle i 
februari 2021. Detta till följd av att omsorgsnämnden och finansen prognostiserar 
väsentligen förbättrade resultat.  
 
Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse på helår är -46 mnkr som balanseras 
med finansförvaltningens budgetavvikelse på +64 mnkr, vilket innebär att kommunens 
resultat i förhållande till budget uppgår till +18 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen bedömer sammantaget att det prognosticerade resultatet är så pass 
mycket bättre än det budgeterade att det inte föreligger behov av att vidta åtgärder eller 
att föreslå detta för kommunfullmäktige.  
 
Periodens resultat och helårsprognosen påverkas av pandemin. Balansen mellan bidrag 
och kostnader för Covid-19 är mycket osäker då intäkter för mat- och badavgifter 
fortsätter att vara lägre, kostnader för skyddsmaterial och sjukfrånvaro är fortsatt höga 
och de statliga bidragen oklara till delar.   
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Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2021 
 

 
 
 
Det är framförallt nämnden för arbete och välfärd, men även kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden och teknik- och fritidsnämnden som redovisar större negativa 
avvikelser mot budget. Omsorgsnämnden och byggnadsnämnden har positiva 
budgetavvikelser. 
 

 Omsorgsnämnden har förbättrat sin prognos eftersom nämnden erhållit flera 
statsbidrag. Statsbidragen kompenserar för ökade kostnader, bl.a. Covid-19, 
men innebär även ökade kostnader kopplat till villkoren i bidragen. 
Byggnadsnämnden lämnar också en positiv prognos med hänsyn till den 
”byggboom” skapat högre intäkter i form av ökade ansökningar och beviljade 
bygglov. I nuläget syns ingen avmattning på trenden.   

 

 Nämnden för arbete och välfärd lämnar en negativ prognos som är sämre än vid 
tidigare rapporteringstillfälle i februari. Arbetet med anpassningar pågår och 
jämförelsetal redovisar att kostnaden per brukare är lägre, dock ökar volymerna 
för placeringar, försörjningsstöd och LSS. 

 

 Kommunstyrelsen redovisar en negativ prognos som förklaras av lägre intäkter 
pga. pandemin samt kostnad för tomställda lokaler vid Båtsmansgården. 
Fastighetsverksamheten är anslagsfinansierad sedan 2021, verksamheten tillhör 
kommunstyrelsen och därmed står styrelsen risken med tomma lokaler, som 
anpassas till ny verksamhet under en övergångsperiod.   

 

 Utbildningsnämnden har lämnat förbättrad men negativ prognos. Underskottet 
beror på osäkerhet i de riktade statsbidragen, interkommunal ersättning samt 
anpassningskraven.  
 

 Teknik och fritidsnämndens negativt prognostiserade resultat är direkt kopplat till 
pandemin och lägre intäkter för uthyrning av lokaler.  

 
Effekten av de anpassningskrav som är fördelade till nämnderna är svåra att beräkna. 
Att förändra arbetssätt och begränsa verksamhet tar tid. Därtill tillkommer oförutsedda 

Driftredovisning nämnder 

och finansförvaltning, 

mnkr

Budget 

Apr 2021

Utfall

Apr 2021

Avvikelse

Apr 2021

Budget 

helår

 2021

Helårs- 

prognos 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Prognos 

avvikelse 

Feb 2021

Utfall

Apr 2020

Nämnder

Kommunfullmäktige -1 -1 0 -3 -3 0 0 -1

Överförmyndarnämnd -1 -1 0 -2 -2 0 0 -1

Kommunrevision 0 0 0 -1 -1 0 0 0

Kommunstyrelse -124 -128 -4 -371 -379 -8 -1 -66

Utbildningsnämnd -254 -252 1 -692 -696 -4 -6 -284

Kulturnämnd -10 -9 1 -26 -26 0 0 -12

Teknik- och fritidsnämnd -23 -22 1 -66 -68 -2 -2 -29

Byggnadsnämnd -2 -2 1 -7 -5 2 0 -3

Omsorgsnämnd -146 -145 1 -429 -424 5 -7 -153

Nämnd för Arbete och Välfärd -137 -148 -11 -401 -438 -37 -33 -132

Summa nämnder -698 -708 -10 -1 998 -2 044 -46 -48 -681

Summa finansförvaltning 679 716 37 2 019 2 083 64 54 669

Totalt -20 8 27 21 39 18 6 -12
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kostnader samt volymökningar som även de ska åtgärdas. I prognosen inkluderas 
åtgärder och bidrag som motsvarar anpassningskraven, medan oförutsedda kostnader 
och volymökningar återstår att skapa åtgärder för.  
 
Finansförvaltningen avviker positivt med 64 mnkr och det beror främst på att 
skatteintäkterna har positiv helårsavvikelse på +40 mnkr enligt den senaste prognosen 
från SKR 2021-04-29. Helårsprognosen innehåller även positiva avvikelser på 
ersättningar för sjuklönekostnader januari-juni, försäljningar av exploateringsfastigheter 
och ränta på upplånat kapital samt avskrivningar på grund av lägre investeringstakt 
2020 än budgeterat. Pensionskostnader är högre än budget enligt den senaste 
prognosen från KPA och utfallet för sociala avgifter är lägre än kalkylerat PO-pålägg 
bland annat beroende på sänkt avgift för unga. 

 

 
 
Periodens utfall för kommunstyrelsen investeringsredovisning är 78 mnkr och 
helårsprognosen är 300 mnkr, detta ger +4 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på 
helår och motsvarar genomförandegrad 99 %. Detta beror främst på positiv avvikelse för 
torgprojektet samt tidsförskjutning av byggnation klubbhus Asarums IP. Det finns behov 
av att använda överskottet för investeringar till Tuvans förskola kök, Österslättskolans 
kök och innemiljön på Norrevångskolan. Det finns även önskemål om att tidigarelägga 
utbytet av belysningsarmaturer till LED med 4 mnkr från 2022 då projektet ligger före 
planeringen och har en positiv driftpåverkan. 
 
Prognos helårsresultat bolag 2021 
 

 
 

Investeringsredovisning verksamheter, 

mnkr

Budget 

helår

 2021

Utfall

Apr 2021

Helårs- 

prognos 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Prognos 

avvikelse 

Feb 2021

Verksamher

Exploatering näringsliv -1 0 -1 0 0

Exploatering bostäder -1 0 -1 0 0

Markförvärv -26 -6 -26 0 0

Infrastruktur -21 -2 -25 -4 0

Pedagogisk verksamhet -136 -38 -136 0 0

Vård och omsorg -16 -7 -16 0 0

Fritid och kultur -40 -12 -38 2 0

Övrig verksamhet -61 -12 -56 5 5

Summa -304 -78 -300 4 5

Driftredovisning bolag, 

mnkr

Utfall

Apr 2021

Utfall

Apr 2020

Avvikelse

jmf med 

föreg år

Budget 

helår

 2021

Helårs- 

prognos 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Bolag

Stadsvapnet i Karlshamn AB -2 -2 0 -6 -5 0

Karlshamn Energi AB 11 4 7 4 5 1

Karlshamns Hamn AB 3 4 0 6 7 1

Karlshamnsbostäder AB 12 13 -1 35 35 0

Karlshamnsfastigheter AB -2 -2 0 -4 -4 0

Kreativum i Blekinge AB -2 -2 0 1 -4 -5

Summa 21 15 6 36 34 -2
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Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 21 mnkr 
jämfört med 15 mkr samma period föregående år. Det är framförallt Karlshamn Energi 
AB som har ett bättre resultat jämfört med samma period föregående år. 
Verksamhetsområdet bredband har lägre nedskrivningar och högre intäkter för 
kommunikationstjänster. Inom vindkraft är resultatet bättre till följd högre elpriser och 
lägre kostnader för underhåll.  
 
Helårsprognosen uppgår till 34 mnkr, detta ger -2 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. 
 

 
 
Helårsprognosen för bolagens investeringar uppgår till 700 mnkr, vilket är -63 mnkr i 
budgetavvikelse på helår. Helårsprognosen överstiger budget med 63 mnkr varav 40 
mnkr avser tillkommande kostnader i RoRo- projektet i Karlshamns Hamn AB där 
utökad borgensram beviljats utav KF 2021-05-03 med 40 mnkr. Resterande avser till 
stor till Karlshamnsbostäder (+25,6 mnkr) där förflyttningar skett mellan åren på 
investeringsprojektet Möllebacken (29 mnkr mer än budgeterat på år 2021) som går 
snabbare än planerat samt har tidigare förläggning av inköp material skett med syfte att 
säkra pris på materialet. Beräknad totalutgift för investeringsprojektet har inte förändrats. 
Karlshamnsbostäder skjuter på andra investeringar så att de lånefinansierade 
investeringarna klarar sig inom den beslutade borgensramen 2021. 
 
För att finansiera investeringarna har upplåning skett med 258 mnkr under perioden. 
Större lån har tagits upp i Karlshamns Hamn till finansiering av RoRo projektet samt i 
Karlshamnsfastigheter till finansiering av nybyggnation Emigranten under perioden.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 ÖFN Resultatrapport april 2021 
2 KF Resultatrapport april 2021 
3 KS Resultatrapport april 2021 
4 UN Resultatrapport april 2021 
5 KN Resultatrapport april 2021 
6 TFN Resultatrapport april 2021 
7 BN Resultatrapport april 2021 
8 ON Reslutatrapport april 2021 
9 AV Resultatrapport april 2021 
10 Stadsvapnet Resultatrapport april 2021 

Investeringsredovisning bolag, 

mnkr

Budget 

helår

 2021

Utfall

Apr 2021

Helårs- 

prognos 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Prognos 

avvikelse 

Feb 2021

Bolag

Karlshamn Energi AB -186 -31 -185 2 -5

Karlshamns Hamn AB -151 -62 -191 -40 0

Karlshamnsbostäder AB -126 -40 -152 -26 0

Karlshamnsfastigheter AB -168 -43 -167 1 0

Kreativum i Blekinge AB -6 -1 -6 -1 0

Summa -637 -176 -700 -63 -5
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11 KEAB Resultatrapport april 2021 
12 KHAB Resultatrapport april 2021 
13 KABO Resultatrapport april 2021 
14 KAFAB Resultatrapport april 2021 
15 Kreativum Resultatrapport april 2021 
 
Yrkanden 

 
Elin Petersson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta även 
om att-sats 2 samt att att-sats 3 stryks.  
 
Beslutsgång 

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

 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 137 Ekonomiska förutsättningar Räddningstjänsten Västra Blekinge budget 

2022 2021/1560 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa en preliminär uppräkning med 2,2 % av medlemsbidraget till 

Räddningstjänsten Västra Blekinge under 2022, utifrån de planeringsunderlag som 
föreligger i budget- och planeringsprocessen för 2022-2024. 
 
Sammanfattning 

 
Enligt förbundsordningen för Räddningstjänsten Västra Blekinge ska 
medlemskommunerna meddela budgetförutsättningar till förbundet senast den 31 maj 
(året innan avsett budgetår). I planeringsunderlaget för budget- och planperiod 2022-
2024 i Karlshamns kommun uppgår uppräkningsfaktorn till 2,2 % för Räddningstjänstens 
medlemsbidrag under 2022. Kommunstyrelsen föreslås fastställa uppräkningsfaktorn på 
2,2 % preliminärt.  
 
Samtliga kommuner som är medlemmar i förbundet har en pågående budgetprocess 
och slutgiltigt besked kan lämnas först när kommunfullmäktige i respektive kommun 
fastställt budget- och plan för 2022-2024.   
 
Beslutsunderlag 

 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-24 
 
Beslutet skickas till 

 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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§ 138 Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen samt sänkt borgensram 

för bolag 2020/3275 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i beslutet om borgensramar 2022 beakta en sänkning av borgensram för de helägda 
bolagen med 53,5 mkr, samt 
 
att Stadsvapnet i underlaget inför beslut om borgensram 2022 föreslår fördelningen 
mellan de helägda bolagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att skjuta fram investeringsprojektet grundskola och planera för investeringen i budget 

och plan avseende investeringar för 2022-2026, då projektet ännu inte är påbörjat och 
strategisk plan för byggnation av grundskolor inte är beslutad, samt 
 
att skjuta fram det kommunala investeringsprojektet LSS-boende och i dialog med 

KABO planera för investeringen i budget och plan avseende investeringar för 2022-
2026. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-03, § 73, att bevilja utökad borgensram med 40 
mnkr för oförutsedda kostnader i pågående RoRo-projekt i Karlshamns Hamn AB samt 
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.  
 
Kommunstyrelsen föreslås förskjuta på följande projekt:  
 

 Projekt grundskola föreslås förskjutas till framtiden eftersom det saknas en 
beslutad strategisk plan för om-/till-/nybyggnation av grundskolor. Projektets 
totala budget uppgår till 175 mnkr för planperioden, varav 25 mnkr för 2022. 

 

 Projekt Hällaryd föreslås förskjutas till framtiden då projektet ännu inte är 
påbörjat och befolkningsprognosen har förändrats. Projektets totala budget 
uppgår till 30 mnkr för planperioden, varav 22 mnkr för 2022. 

 

 Projekt LSS-boende föreslås förskjutas till framtiden då projektet ännu inte är 
påbörjat och behovet av framtida boende fortfarande utreds. Projektets totala 
budget uppgår till 20 mnkr för planperioden, varav 10 mnkr för 2022. 

 

 Projeketet LSS-boende (ombyggnation Höralyckan, Recordvägen samt Göken) 
föreslås förskjutas till framtiden då projekteringen behöver fortsatt utredning 
avseende lönsamhet i eventuell ombyggnation. Projektets totala budget uppgår 
till 45 mnkr för planperioden, varav 22,5 mnkr för 2022. 
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Förslaget innebär att förskjutningar sker för projekt > 7 mnkr. Inom den kommunala 
verksamheten har det sedan tidigare har skett en kraftig begränsning gällande 
investeringar < 7 mnkr och befintligt beslutat utrymme bedöms vara minimum.  
 
Bedömning 
 
Förskjutningarna omfattar 79,5 mnkr och motsvarar det faktiska behov av förskjutning 
som kommunkoncernen har. Detta mot bakgrund av att Karlshamns hamn AB har fått 
en beslutad utökning på 40 mnkr och att lånelöftet har begränsats i förhållande till det 
förändrade befolkningsunderlag som kommunen har per 2020-12-31. (Lånelöftet 
beräknas utifrån antalet invånare.) 
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige att bevilja en utökad 
investeringsbudget med 9 mnkr i projektet Svängsta, förutsatt att lönsamhetskalkyl, 
nyckeltal och demografiska behovet styrker omfattningen av föreslagen utbyggnad. 
Utökningen kommer sannolikt inrymmas i lånelöftet då det är en marginell utökning och 
genomförandegraden för investeringar historiskt uppgått till 75-80 %.  
 
I kommunkoncernens fortsatta arbete med lokalförsörjning föreslås en översyn av vilka 
fastigheter som kan avyttras till förmån för andra investeringar med högre lönsamhet. 
Samlokalisering bedöms också vara aktuellt då det totala behovet av lokaler sannolikt 
har förändrats, med hänsyn till nya arbetssätt och ökad digitalisering under pandemin. 
Nybyggnation av verksamhetslokaler bör förskjutas på framtiden i förhållande till ovan 
men också i förhållande till den investering som görs på Piren 5. Kommunkoncernens 
gemensam ekonomiska förutsättningar ska balansera.   
  
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäpplings och Stadsvapnets VD Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-05-27 
Protokollsutdrag KF § 73/2021 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns 
Hamn AB gällande RoRo-investering 
 
Yrkanden 

 
Elin Petersson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att ärendet återremitteras till 
Stadsvapnet.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
avgöra ärendet idag.  
 
Reservationer 

 
Karlshamnsoppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Peterssons 
återremissyrkande.  
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Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 139 Ökade kostnader för löneökningar 2021 2020/1899 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att finansiera ökade kostnader för löneökningar med 2,3 mnkr genom att 

finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021 
 
Sammanfattning 

 
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor, HÖK 21, mellan SKR 
och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, innehåller en 
bestämmelse (bilaga 8) om engångsbelopp. Engångsbeloppet består av 2 000 kr och 
omfattar samtliga månadsanställda arbetstagare inom avtalsområdet, vilket innebär 
cirka 820 arbetstagare. Den centrala överenskommelsen innebär en ökad kostnad, 
utöver avsatt budget för löneökningar på 2,2 %, med 2,3 mnkr inklusive personal- 
omkostnader 2021.  
 
Beslutsunderlag 

 
Ökade kostnader för löneökningar 2021 
 
Beslutet skickas till 

 
Ekonomichef Åsa Nygren 
HR-Chef Marie Björnsson 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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§ 140 Flytt av investeringsmedel från projekt 1320 utveckling av torget till projekt 

2107 Fastighetsunderhåll 2021/1180 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att flytta 5 000 tkr från projekt 1320 utveckling av torget till projekt 2107 

Fastighetsunderhåll.  
 
Sammanfattning 

 
Projekt 1320, utveckling av torget, börjar närma sig sitt slut. Projektet har en total 
investeringsbudget om 30 000 tkr. Prognostiserad slutkostnad för projektet är 25 000 tkr, 
dvs det blir 5 000 tkr kvar när projektet är färdigt. 
 
Projekt 2107 Fastighetsunderhåll har en lägre budget 2021 än tidigare år. Det har 
uppstått behov av åtgärder av brådskande karaktär vilket medfört ett behov av mer 
ekonomiska medel. De saker som har uppkommit och behöver åtgärdas är: 
 
Köket på Österslättskolan   Miljöförbundet kräver åtgärder annars kommer 
köket att stängas eller förläggas med viten. Det är främst ytskikt och ventilation som 
göres iordning. Arbetet beräknas kosta 1 500 tkr 
 
Innemiljöproblem Norrevångsskolan Utredningar har gjorts på 
innemiljöproblematiken och åtgärdsförslag är framtagna för att säkra inomhusmiljön. 
Åtgärderna kommer att göras i etapper där den första etappen beräknas kosta 2 000 tkr. 
 
Ombyggnation Asarums fritidsgård Bullerbyns förskola är idag belägen i fastigheten 
som benämns Asarums fritidsgård. Teknik och Fritidsnämnden har beslutat att upphöra 
med uthyrningsverksamhet av lokalen och utbildningsförvaltningen är i behov av 
förskolelokaler då förskolan på Båtsmansstugan i Asarum ska göras om till särskola. 
Ombyggnationen bedöms kosta 1 500 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 
 
Beslutet skickas till 

 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Projektledare Wiliam Lavesson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fastighetsingenjör Anna Holmberg 
Fastighetsingenjör Christel Olsson 
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§ 141 Behov av driftmedel till medfinansiering av LONA-planer 2021 2020/1899 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att finansiera behov av driftmedel till medfinansiering av LONA-planer om 375 tkr från 
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021, samt 
 
att behov av driftmedel till medfinansiering av LONA-planer om 175 tkr 2022 hanteras i 
kommande budgetarbete. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 166 2020 att ge förvaltningschefen för 
samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra LONA-projektet naturvårds-, frilufts- och 
grönstrukturplaner under åren 2020-2022. De olika planerna är ett viktigt underlag för 
arbetet med översikts- och detaljplaner, men också för att ta fram en gemensam 
ambitionsnivå för kommunens arbete inom dessa områden. Målsättningen är att kunna 
utveckla värden inom natur, friluftsliv och grönytor för att gynna invånarnas 
välbefinnande, besöksnäringen, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kommunen. 
Projektet finansieras med bidrag från Länsstyrelsen och medfinansiering av kommunen. 
 
Förslaget är att driftmedel till medfinansiering av LONA-planer om 375 tkr finansieras 
från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021 samt att 2022 hanteras i kommande 
budgetarbete. 
 
Yrkanden 

 
Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar avslag på att-
satserna.  
 
Mats Dahlbom (C) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på avslag mot bifall och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Omröstning 
 
Reservationer 

Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M) och Britt 
Jämstorp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 142 Behov av driftmedel till medfinansiering Kreativum 2021 2020/1899 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att finansiera behov av driftmedel till medfinansiering av Kreativum om 1 000 tkr från 
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021, samt 
 
att behov av driftmedel till medfinansiering av Kreativum om 1 000 tkr 2022 och framåt 
hanteras i kommande budgetarbete. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 56/2020 att Karlshamns kommun beviljar 
medfinansiering av Kreativum i Blekinge AB om 5 mnkr årligen. Driftmedel till bidraget 
kompenserades med 80 % i hanteringen av obalanser 2021 och bör kompenseras till 
100 %.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 166/2020 att ge förvaltningschefen för 
samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra LONA-projektet naturvårds-, frilufts- och 
grönstrukturplaner under åren 2020-2022. De olika planerna är ett viktigt underlag för 
arbetet med översikts- och detaljplaner, men också för att ta fram en gemensam 
ambitionsnivå för kommunens arbete inom dessa områden. Målsättningen är att kunna 
utveckla värden inom natur, friluftsliv och grönytor för att gynna invånarnas 
välbefinnande, besöksnäringen, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kommunen. 
Projektet finansieras med bidrag från Länsstyrelsen och medfinansiering av kommunen. 
 
Förslaget är att återstående medel till medfinansiering av Kreativum om 1 000 tkr och 
LONA-planer om 375 tkr finansieras från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021 
samt att 2022 hanteras i kommande budgetarbete. 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-06-08 

Sida 33(81) 

 
 
§ 143 Behov av driftmedel till upplösning av bidrag till infrastruktur 2021 

2020/1899 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att finansiera behov av driftmedel, till upplösning av bidrag, till GC-väg Vekerum-

Stilleryd om 920 tkr från kommunstyrelsens anslag till större investeringar 2021, samt 
 
att behov av driftmedel, till upplösning av bidrag, till GC-väg Vekerum-Stilleryd samt 

etapp 2 GC-väg Vekerum-Mörrum 2022 och framåt hanteras i kommande budgetarbete. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunen medfinansierar GC-väg (gång- och cykelväg) Vekerum-Stilleryd samt etapp 
2 GC-väg Vekerum-Mörrum, genom tecknande avtal mellan Trafikverket och 
Karlshamns kommun. Karlshamns kommun har lämnat ett bidrag på 11 mnkr till 
Trafikverket, i enlighet med LKBR 5 kap 7 §, som avser infrastrukturella satsningar, vilka 
ska redovisas (aktiveras) på ett tillgångskonto för infrastruktur i den kommunala 
verksamheten.  
 
Tillgången ägs inte av kommunen utan är ett bidrag. Bidraget föreslås upplösas under 
en 12 års period i resultaträkningen för gatuverksamheten. Därmed uppstår ett behov av 
att tillföra verksamheten för gata en driftsbudget på 920 tkr årligen som möter kostnaden 
för upplösningen av bidraget. 
 
Beslutsunderlag 

 
Behov av driftmedel till upplösning av bidrag till infrastruktur 2021 
 
Beslutet skickas till 

 
Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Ekonom Veronica Nordmark 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 144 Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian med avtal för biblioteket 

2021/1555 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet efter det att 

kulturnämnden behandlat detsamma.  
 
Sammanfattning 

 
Stadsbiblioteket flyttade 2015 in i Citygallerian för att göra plats åt Försäkringskassan 
som behövde nya lokaler. Tanken var att detta var en tillfällig lösning då det fanns 
planer på ett kultur- och bibliotekshus på Östra Piren. Planerna på ett kultur- och 
bibliotekshus skrinlades 2018. 
 
Ett avtal tecknades 2016 för att delar av den dåvarande omsorgsförvaltningen skulle 
flytta till nya lokaler i Citygallerian. Anledningen till flytten var trångboddhet och att 
arbetsmiljön var dålig. Lokalerna beräknades omfatta 1 019 – 1 200 kvm och skulle 
kosta mellan 1 936 – 2 280 tkr i kallhyra i 2016 års hyresnivå (1 900 kr/kvm). Lokalerna 
skulle inrymmas i nybyggnationen på Citygallerian. Men projektet drog ut på tiden och 
förvaltningen för arbete och välfärd lät meddela att de ej ville ha nämnda lokaler utan att 
de löst sina arbetsmiljöproblem i befintliga lokaler i Rådhuset istället. 
 
Bibliotekets placering har debatterats och det är framförallt alternativen Citygallerian och 
etapp 5 på Östra Piren, som Karlshamnsfastigheter nu bygger, som har varit 
alternativen. Våren 2020 meddelade koalitionen att biblioteket ska vara kvar i 
Citygallerian. Efter detta har arbete pågått med att få ändamålsenliga lokaler för 
biblioteket i Citygallerian. 
 
Sommaren 2020 tecknades ett avtal om utökning av bibliotekets yta i Citygallerian med 
250 kvm vilket gör att biblioteket idag har en yta på 1 597 kvm i Citygallerian till en 
kostnad om 2 500 tkr/år. 
 
Då Karlshamns kommun inte är i behov av den sedan tidigare inhyrda lokalen om drygt 
1 000 kvm har diskussion förts med fastighetsägaren för att hitta en lösning som båda 
parter kan nöja sig med. Lösningen är 1 400 tkr lägre i kostnad än om ursprunglig plan 
genomförts med att hyra lokalen för arbete och välfärd samt att låta biblioteket behålla 
nuvarande lokaler. Förslaget ser ut som följer: 
 

 Utökning av yta på plan tre med cirka 350 kvm för ny läshörna, sker under 2021. 

 Ombyggnation av dagens läshörna till en hörsal/multisal, sker under 2021 

 Utökning av yta på plan 4, som ännu ej är byggt, med cirka 450 kvm, sker när 
plan 4 är färdigt preliminärt 2024 

 Minskning av yta där det är kontor idag med 112 kvm, sker när plan 4 är färdigt 
preliminärt 2024 

 Om hyresavtal tecknas enl ovanstående avslutas hyresavtalet från 2016 med 
nummer 1-18-401. 

 
Beslutsunderlag 

 
Driftbudget och investeringsbudget bibliotek Citygallerian 2021-05-20 
Hyresavtal Citygallerian åt omsorgsnämnden 1-18-401 
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Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Maria Sköldqvist 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kulturnämnden 
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§ 145 Finansieringsbeslut avseende Vägvisare i Karlshamns centrum 2016/1089 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att finansiera satsningen på Vägvisare genom omfördelning av kommunstyrelsens 
anslag till förfogande till turismverksamheten med ca 190 tkr. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-17, § 125 om skyltning av 
konstverk och intressanta platser utifrån ett förslag från Karlshamns socialdemokratiska 
förening, med intentionen att göra Karlshamn mer besöksvänligt. Förslaget innehöll 
skyltning till olika platser, men också skyltar vid själva besöksmålet/konstverket etc.  
 
En arbetsgrupp har tagit fram ett skyltprogram med vägvisare på 13 platser runt om i de 
centrala delarna av Karlshamn. Gruppen har bestått av representanter från park, gata, 
stadsmiljö, turism, kultur samt kommunikation.  
 
Arbetet har fokuserats på att ta fram en vägvisningsskylt för gående som främst vänder 
sig till besökande men som också kommer hjälpa kommuninvånare att hitta till och 
upptäcka nya platser i Karlshamn. Inriktningen har varit att skylta till de platser som är 
de mest efterfrågade av besökare och som ligger på gångavstånd från Karlshamns 
centrum.  
 
En viktig del i arbetet har varit att skapa en skylt som är tydlig och tillgänglig. 
Informationen är både på svenska och engelska och förstärks på flera skyltar av ett 
piktogram. Valt typsnitt och symboler är hämtade från kommunens grafiska profil. 
Nästa steg är att ta fram skyltar vid själva besöksmålet/konstverket mm. 
 
Vägvisarna kommer att installeras under våren 2021. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget har genomförts i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslut och anser därmed att uppdraget ska anses vara slutfört. 
 
Beslutsunderlag 
 
Vägvisare Karlshamn 
Protokollsutdrag KSAU § 125/2016 Skyltning av konstverk och intressanta platser - 
förslag från Karlshamns Socialdemokratiska förening 
 
Beslutet skickas till 

 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Planarkitekt Elisabeth Rydberg 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 146 Planskild förbindelsegång inom ramen för projekt Nya Stationsstaden 

2021/758 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en eventuell framtida planskild 

förbindelsegång inom projekt Nya Stationsstaden, samt 
  
att finansiera utredningen genom kommunstyrelsens anslag till förfogande till en 

kostnad av ca 150 tkr.  
 
Sammanfattning 

 
Trafikverket genomför nu en funktionsstödsutredning i samverkan med Karlshamns 
kommun. Utredningen avser en framtida utformning av Karlshamn C samt en framtida 
utformning av godsbangård i Stilleryd.  
 
Inom Nya Stationsstaden Karlshamn Stadsutvecklingsprogram finns förslag på 
förbindelser tvärs över järnvägen i bifogade situationsplaner. Förslaget tar sin 
utgångspunkt i översiktsplanen 2030, där visionen visar hur en bro spänner över 
järnvägsspåren och ansluter till det nya stationstorget och resecentra vidare mot 
centrum. 
 
Trafikverket har nu ställt en formell fråga till kommunen avseende kommunens framtida 
plan för dessa förbindelser över järnvägen. Frågan lyftes också på sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, då Trafikverket gjorde en delrapportering 
av funktionsstödsutredningen. Trafikverkets bedömning är att den befintliga 
plankorsningen är fullt tillräcklig och ser förslagen i Stadsutvecklingsprogrammet för Nya 
Stationsstaden som en del i kommunens egen utveckling. 
 
Om det i framtiden kommer att bli aktuellt med förbindelse tvärs över järnväg i samband 
med att bangården byggs om för persontrafik behöver placering och utformning av 
denna vara klarlagd strax efter årsskiftet enligt Trafikverket.  
 
Under februari/mars 2022 ska Trafikverket upprätta ett kravdokument, AKJ 
(Anläggningskrav Järnväg)) på vad som ska byggas i Karlshamn. Om kommunen avser 
att investera i en bro som ansluter till mellanplattformen så är det troligt att Trafikverket 
vill äga, drifta och underhålla denna och då även kravställa utformning och hissar i 
AKJ:n.  
 
Om kommunen avser att bygga en tunnel som inte ansluter till mellanplattformen så vill 
Trafikverket äga den bärande konstruktionen i denna tunnel och kravställa denna i 
AKJ:n. 
 
Trafikverket påtalar att oavsett om kommunen vill bygga en bro eller tunnel som inte 
ansluter till mellanplattformen så tar dessa plats. Detta kommer att påverka var 
Trafikverket kan bygga sina teknikbyggnader och annan teknikutrustning och hur 
Trafikverket kan nå sin anläggning. 
 
För att utreda förutsättningarna för en planskild förbindelse över spåren bör en utredning 
genomföras och då i samråd med Trafikverket under 2021. 
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Beslutsunderlag 
 
Situationsplaner Nya Stationsstaden 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
Projektledare Christer Martinsson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 147 Viking Timber - finansiering av stämpelskatt 2019/925 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att starta ett projekt för att kunna redovisa löpande driftskostnader för Viking Timber, 
samt 
 
att finansiering av stämpelskatten om ca 300 000 kr år 2021 genom projekt 1100 
strategisk utveckling. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har genom lagakraftvunnen dom i Mark- och miljödomstolen (Mål 
nr F 2779-20) exproprierat fastigheterna Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86, f.d. Viking 
Timber. 
 
Underlag för beräkning av stämpelskatt i samband med lagfartsansökan är 
taxeringsvärdet året före lagfart beviljas plus eventuellt värde av industritillbehör jämfört 
med erlagt vederlag. För kommuner är det 1,5 % av det högsta värdet som blir 
stämpelskatten. Eftersom expropriationsersättningen är satt till 0 kr är det 
taxeringsvärdet plus eventuellt tillägg för industritillbehör som utgör grunden för 
beräkning av stämpelskatten. 
 
Det samlade taxeringsvärdet för de två fastigheterna året före lagfart sökts är 
19.891.000 kronor. Värdet av eventuella industritillbehör bedöms vara lågt. Detta 
innebär att stämpelskatten blir minst ca 300 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-05-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Fastighetschef Magnus Persson 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 148 Finansiering markförvärv - inlösen av mark för ny brandstation 2016/2395 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att finansiering av markförvärv inklusive kostnader för lantmäteriförrättning om ca 
1 500 000 kr sker genom projekt 1100 strategisk utveckling. 
 
Elin Petersson (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt 
Jämstorp (KD) deltar inte i beslutet.  
 
Protokollsanteckning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) beviljas följande protokollsanteckning:  
Vi Sverigedemokrater har förespråkat att den nya brandstationen skulle ligga på tomten 
i Västerport där den tidigare detaljplanen medgav detta. Vi stod inte bakom den plats 
som nu är beslutad. Detta beslut gäller finansieringen vilket gör att vi står bakom detta 
beslut, även om vi inte stod bakom den valda platsen. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 16 (dnr 2016/2395) att ansöka om 
lantmäteriförrättning för inlösen av mark för brandstation inom Karlshamn 6:5. Man 
beslutade också att finansiering av lantmäteriförrättningen skulle ske inom 
kommunstyrelsens ram. 
 
Förrättningen börjar nu närma sig sitt slut. Enligt Lantmäteriets värdering är föreslagen 
intrångsersättning totalt 1 375 000 kr. Lantmäteriet har för avsikt att ta beslut i slutet av 
maj. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-05-11 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 149 Intrångsersättning avseende naturreservatet Mörrumsån-Hovmansbygd 

2020/1525 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna föreslagen intrångsersättning och uppdra åt kommunstyrelsens 

ordförande och kommundirektören att underteckna överenskommelse om 
intrångsersättning. 
 
Sammanfattning 

 
Beslut om bildande av naturreservatet Mörrumsån-Hovmansbygd i Karlshamns och 
Olofströms kommuner vann laga kraft 2020-12-18. 
 
Det berörda området ligger längs Mörrumsån i den nordvästra delen av kommunen. 
Området är inte detaljplanelagt och enligt översiktsplanen ligger det inom område L – 
Ringamåla och västra skogsbygden, landsbygd och natur. Det föreslagna 
reservatsområdet ligger till större delen inom strandskydd. De kommunägda fastigheter 
som berörs är Hovmansbygd 1:9 och 1:10, vilka huvudsakligen består av banvall. 
 
Rätten till ersättning enligt 31 kap MB för intrånget på Hovmansbygd 1:9 och 1:10 har 
värderats till 212 500 kr. Föreslagen ersättning enligt överenskommelsen är 213 000 kr 
vilket är i enlighet med expropriationslagens ersättningsprinciper.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 
Överenskommelse om intrångsersättning 
Ersättningsutredning Hovmansbygd 1:9 och 1:10 
Reservatsbeslut 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 150 Försäljning av Torsgården i Mörrum 2021/1485 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att uppdra åt förvaltningschefen att sälja Torsgården i Mörrum (Mörrum 93:7), samt 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att upphandla en mäklare för att avyttra Torsgården i 

Mörrum. 
 
Sammanfattning 

 
Torsgården i Mörrum (Mörrum 93:7) köptes in av Karlshamns kommun för att fungera 
som evakueringslokal för Mörrums Hockeys och Karlshamns konståknings kansli under 
byggnationstiden av nya träningshallen på Jössa. Nu när den nya träningshallen är 
färdig och föreningarna har flyttat in fyller fastigheten inte längre någon funktion inom 
Karlshamns kommun. En försäljning ger en driftkostnadsbesparing på 100 tkr. 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till förslaget.  
 
Beslutsgång 

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

 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Controller Susanne Andersen 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 151 Aktieförvärv, styrdokument samt val rörande Techtank AB 2020/3262 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva 50 aktier i Techtank AB för 5 000 kronor från Olofströms Näringsliv AB,  

 
att anta aktieägaravtal enligt bilaga, samt  

 
att godkänna bolagsordning och ägardirektiv enligt bilaga för beslut av Techtanks 
stämma. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att anslå 425 000 kronor för 2021 för drift av Techtank enligt tidigare beslut i 

kommunstyrelsen 2020-11-24, § 254,  
 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande,  

 
att föreslå bolagsstämman att välja nuvarande styrgrupp för Techtank till styrelse för 
bolaget. Denna styrelse utses fram till nästa stämma, dock längst till och med 
årsstämman,  
 
att nominera Per-Ola Mattsson till Karlshamns kommuns representant i valberedningen. 
Beslut fattas av stämman, samt  
 
att till ordförande i valberedningen nominera Region Blekinges representant i 
valberedningen.  
 
Sammanfattning 

 
Klustret Techtank drivs idag inom Näringslivsbolaget AB i Olofström och 
Näringslivsbolaget äger bolaget Techtank AB. Techtanks verksamhet kommer att flyttas 
över till bolaget och bolaget kommer att drivas som ett regionalt bolag där samtliga 
blekingekommuner samt region har ställt sig positiva till att driva bolaget gemensamt. 
Syftet med bolaget och förvärvet är att regionalt arbeta för att stärka industrins tillväxt. 
Bolaget ska verka för ett samarbete mellan olika aktörer, kunskapsspridning inom teknik 
och vetenskap, bidra till kompetensförsörjning i regionen, initiera och genomföra projekt, 
marknadsföringsinsatser, verka för spridning av industriell forskning och 
näringsverksamhet samt att delta i nätverk på nationell och internationell nivå.  
 
Förslaget avseende förvärv av aktier innebär att samtliga kommuner förvärvar 10 % var 
samt att regionen förvärvar 50 %. Priset för förvärvet är 5000 kronor för respektive 
kommun och 25000 kronor för Region Blekinge.  Övergången för aktierna är den 1 juli 
2021. 
 
Den styrgrupp som idag finns i klustret Techtank föreslås gå in som styrelse under 2021. 
Styrgruppen består av följande personer: 
  
Göran Johnsson (ordf)    
Stephan Bengtsson, Safeman (vice ordf)  
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Paul Jarnehäll, AFRY        
Sylvia Johansson, Alfa Laval  
Jonas Persson, Evomatic               
Morgan Bengtsson, Olofströms kommun 
Mikael Vessin, Volvo Cars             
Per-Ola Mattsson, Karlshamns kommun 
Pernilla Walkenström, RI.SE          
Lennarth Förberg, Region Blekinge 
Mats Viberg, BTH          
 
En valberedning utses bestående av en representant från var ägare. Valberedningens 
uppdrag är att ta fram förslag på styrelse inför en eventuellt extrainsatt stämma för val 
av ledamöter men annars inför årsstämman. 
 
Styrelsen kommer att bestå av ordinarie ledamöter till ett antal av 9 till 13 personer. 
Dessa kommer till övervägande del att bestå av ledamöter från privat sektor. 
 
Följande dokument finns bilagda ärendet: 
 

1. Överlåtelseavtalet reglerar förvärvet av aktier från Olofströms Näringsliv Ab. 
Aktierna som förvärvas avser bolaget Techtank AB som är ett aktiebolag med 
särskild vinstutdelning. Beslut fattas av respektive fullmäktige. 

 
2. Aktieägaravtalet reglerar förhållandet mellan ägarna dvs kommunerna och 

regionen. Av avtalet framgår bl.a. följande gällande styrelsens sammansättning.  
 
”Styrelsen ska bestå av såväl offentliga aktörer med god insikt i industrin som av 
representanter från näringslivet (industrin) med ett samhällsperspektiv. 
Styrelsens ledamöter skall till en majoritet bestå av representanter från näringslivet. 
Näringslivsrepresentanterna ska företräda såväl små/medelstora företag som stora 
företag i regionen. 
En av stämman utsedd valberedning bestående av en representant för respektive ägare 
föreslår hela styrelsen inklusive styrelseordförande. 
Valberedningen föreslår totalt antal medlemmar i styrelsen.  
Vice ordförande utses av styrelsen 
En balans mellan män och kvinnor i styrelsen är önskvärt. ” 
Beslut fattas av ägarna om att ingå aktieägaravtalet. 
 

3. Bolagsordningen innehåller den offentliga ramen för bolagets verksamhet. Här 
regleras bl.a. antalet ledamöter, antal aktier och aktiekapital. Kommuner och 
Region godkänner bolagsordningen och stämman fattar beslut.  

 
4. Ägardirektiv innehåller det uppdrag som ägarna ger styrelsen och bolaget. 

Kommuner och Region godkänner ägardirektivet som sedan ska antas av 
stämman. Här regleras bl.a. vilken information som ägaren vill och ska ha av 
styrelsen och bolaget. 

 
Finansiering 
 
Finansiering av aktieförvärv sker genom X. 
Finansiering av driftskostnaderna sker genom Y för 2021. För 2022 och framåt hanteras 
kostnaden i budgetberedningen.  
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Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
 

 Möjlighet till arbete och egen försörjning är viktigt ur både barnrätts- och 
jämställdhetsperspektiv. Att barn har möjlighet att växa upp i hem där föräldrar 
har möjlighet till jobb påverkar barnets möjligheter. Genom att fortsätta satsa på 
intäktsbasen, att skapa möjligheter för företag att etablera sig, att växa och att 
verka i regionen bidrar beslutet till att påverka vardagen och framtiden för 
barnen.  

 

 Industri och tekniska företag består fortfarande till övervägande del av män. 
Techtank har som kluster arbetat med jämställdhet i alla sina projekt och 
kommer även fortsättningsvis att göra detta för att nu och på sikt påverka 
strukturen.  

 

 Valberedningen ska eftersträva en balans mellan män och kvinnor. 
 
Beslutsunderlag 

 
Aktieägaravtal Techtank 20210519 
Aktieöverlåtelseavtal Techtank AB 20210519 
Bolagsordning Techtank AB 20210519 
Ägardirektiv Techtank AB  samverkansrådet 20210519 
 
Beslutet skickas till 

 
Techtank AB 
Ledamot valberedningen 
Ägarombud 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Administratör Aili Martinsson 
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§ 152 Prövning enligt 6 kap. 9 § kommunallagen av de helägda kommunala 

bolagens verksamhet 2020 2021/359 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att de helägda kommunala bolagen bedrivit sin verksamhet i enlighet med det 

fastställda ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Sammanfattning 

 
I kommunallagens 6 kap. 9 § framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje 
sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § (helägda kommunala aktiebolag), ska pröva 
om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Årsredovisningar för bolagen föreligger och årsstämmor har hållits. I samtliga fall har 
ansvarsfrihet beviljats. 
 
Prövningen om bolagens verksamhet ligger inom ramen för det kommunala ändamålet 
och de kommunala befogenheterna presenteras i enlighet med nedan: 
 
Karlshamns Hamn AB 
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande bedriva och utveckla en rationell 
och kostnadseffektiv hamn- och logistikverksamhet väl anpassad och integrerad i 
godsflödet. Bolaget ska tillsammans med näringslivet och Karlshamns kommun bidra till 
att Karlshamn och dess region utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum. 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 
 
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Karlshamn Energi AB 
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att 
 

 med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god 
och långsiktigt hållbar försörjning av el samt fjärrvärme och kyla inom 
Karlshamns kommun 
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 främja utvecklingen av samt tillgången till elektronisk infrastruktur och därmed till 
alla ovanstående verksamheter sammanhängande tjänster och produkter 

 

 med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god 
och långsiktigt hållbar försörjning av vatten och avlopp samt därmed 
sammanhängande affärsverksamhet. 

 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 
 
Lekmannarevisorn har i sin granskningsrapport anfört att det åligger moderbolaget 
Stadsvapnet att skapa rutiner för en mer ändamålsenlig investeringsprocess. Med tanke 
på de stora investeringar som planeras inom KEAB-koncernen är det viktigt att 
investeringsprocessen framledes stödjer långsiktighet. KEAB kan konstruktivt bidra till 
detta genom att följa tydliga ägardirektiv och processer, i vilka information ska föreligga 
om olika tidpunkter vad gäller framtida investeringar. 
 
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar. 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens 
utveckling. 
 
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Karlshamnsbostäder AB 
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolaget ska erbjuda goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen 
i Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Kreativum i Blekinge AB 
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
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Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolagets ska bedriva utbildning och utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet 
och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, miljö och klimat, teknik, 
matematik och entreprenörskap samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska 
bedrivas på affärsmässig grund. 
 
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
 
Verksamheten ska bedrivas för Karlshamns kommuns räkning. Bolagets syfte är att 
optimera och samordna den ekonomiska verksamheten i de kommunala bolagen samt 
bidra till utvecklingen inom Karlshamns kommun. 
 
Lekmannarevisorn har i sin granskningsrapport noterat att Stadsvapnets organisation 
har stärkts med en ny VD, som har påbörjat arbetet med att se över hela 
ekonomistyrningen och investeringsprocessen samt sätta policys och riktlinjer med mera 
för att förbättra översynen som moderbolag. En koncerncontroller har anställts. En 
skriftlig rapporteringsrutin är beslutad för dotterbolagen och är under uppsättning. Nya 
rutiner är under införande för kommunkoncernredovisning, systematisk uppföljning, 
riskanalys och utbildning. Detta arbete är mycket viktigt och bör fortsätta så snabbt och 
effektivt som möjligt.  
 
Lekmannarevisorns övergripande bedömning är att Stadsvapnet tillsammans med 
kommunfullmäktige måste intensifiera arbetet med att skapa klarhet i arbetsordningen 
och beslutsordningen inom bolagskoncernen för att bättre uppfylla sin roll som ägare. 
Under slutet av året har en rad åtgärder vidtagits och planerats, som syftar till 
förbättrade rutiner, system och processer.  
 
Man finner att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 
 
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Granskningsrapport 2020 - Karlshamns hamn AB 
2 Årsredovisning för Karlshamns Hamn AB 2020 
3 Granskningsrapport 2020 - Karlshamns Kombiterminal AB 
4 Årsredovisning för Karlshamn Kombiterminal AB 
5 Granskningsrapport 2020 - Karlshamns Energi AB 
6 Bilaga PM KEAB Lekmannarevision 
7 Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi AB 
8 Granskningsrapport 2020 - Karlshamns Energi  Elförsörjning AB 
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9 Uppdaterad version av årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn 

Energi Elförsäljning AB 2020 
10 Granskningsrapport 2020 - Karlshamns Energi  Vatten AB 
11 Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Vatten AB 2020 
12 Granskningsrapport 2020 - Karlshamnsfastigheter AB 
13 Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2020 
14 Granskningsrapport 2020 - Karlshamnsbostäder AB 
15 Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport för 

Karlshamnsbostäder AB 2020 
16 Granskningsrapport 2020 - Kreativum i Blekinge AB 
17 Årsredovisning för Kreativum i Blekinge AB 2020 
18 Granskningsrapport  2020 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 
19 Bilaga 1 Granskningsrapport Stadsvapnet 
20 Bilaga 2 Granskningsrapport Stadsvapnet 
21 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2020 
 
Beslutet skickas till 

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Helägda kommunala bolag 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 153 Yttrande rörande förslag till utvidgat strandskydd för Karlshamns kust och 

skärgård 2021/991 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta yttrandet som sitt eget och översända detsamma till Länsstyrelsen Blekinge län, 

samt  
 
att med svaret avstyrker Karlshamns kommun förslaget angående utvidgat generellt 

strandskydd.  
 
Sammanfattning 

 
Med stöd av 7 kap. 14 § andra stycket miljöbalken, MB, föreslår Länsstyrelsen att 
strandskyddet utvidgas för 16 områden i Karlshamns kommun. På fastlandet varierar de 
föreslagna utvidgade strandskyddsområdena mellan 100 och 300 meter från 
strandlinjen. Samtliga öar omfattas i förslaget helt av strandskydd, med undantag för 
Tjärö. I havet föreslås strandskyddet utvidgas i samband med förekomst av grunda 
bottnar samt inom naturreservat. 
 
Länsstyrelsen har vid två tidigare tillfällen, 4 november 2014 och 4 maj 2016, beslutat 
om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommuns kust och skärgård. Regeringen har 
vid båda tillfällena upphävt länsstyrelsens beslut på grund av formella skäl utan att 
pröva frågan i sak. Karlshamns kommun har vid båda tillfällena yttrat sig och även, efter 
att besluten tagits, överklagat desamma. 
 
Länsstyrelsen skickade den 15 maj 2018 ut ett nytt beslutsförslag. Efter inkomna 
synpunkter från bland annat Karlshamns kommun och mot bakgrund av den längre tid 
som passerat har nu ett nytt förslag arbetats fram. Skillnaden mot tidigare är att 
förslaget nu endast omfattar kusten och skärgården.  
 
Förslaget har, i möjligaste mån, utformats så att befintlig bebyggelse belägen mellan 
100-300 meter från strandlinjen undantagits från strandskydd. 
 
Den lagförändring som gjordes 2009 innebar en skärpning av kraven för att få utvidga 
ett strandskyddsområde. Trots detta innebär det nu framtagna förslaget en utökning av 
områden med utvidgat strandskydd i Karlshamns kommun jämfört med de områden som 
fanns före lagändringen och som pekades ut på 1950- och 60-talen. 
 
Vissa av de synpunkter Karlshamns kommun framfört under processens gång har 
tillgodosetts i det förslag som Länsstyrelsen nu lagt fram och det ser kommunen mycket 
positivt på. Kommunen anser dock fortfarande att det saknas beskrivning av varför det 
generella strandskyddet inte räcker till samt varför befintliga skydd och regleringar inte 
är ett tillräckligt skydd för bevarandet av de aktuella värdena.  
 
Ett utvidgat strandskyddet innebär i princip, med dagens särskilda skäl vid prövning av 
upphävande och dispens, ett nybyggnadsförbud inom utpekade områden. Detta riskerar 
att negativt påverka såväl bebyggelseutveckling som landsbygdsutveckling, friluftsliv 
och turism i Karlshamns kommun. Mot denna bakgrund krävs starka skäl och väl 
underbyggda motiv för att utvidga strandskyddet.   
Kommunen emotser, före beslut i ärendet, ett mer differentierat och väl motiverat förslag 
med konsekvensbeskrivning. Konsekvenserna bör redovisas för respektive föreslaget 
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område och behöver beskriva påverkan för såväl verksamhetsutövare och kommun som 
övriga berörda och omfatta olika typer av konsekvenser, inklusive de ekonomiska. 
Påverkan på både allmänna och enskilda intressen behöver framgå. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-11 
Remiss om förslag till utvidgat strandskydd Karlshamns kommun 
Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommun 
Kartbilaga 
 
Yrkanden 

 
Bodil Frigren Ericsson (L) med bifall av Elin Petersson (M) och Björn Tenland Nurhadi 
(SD) yrkar på att lägga till en att-sats enligt följande: att med svaret avstyrker 
Karlshamns kommun förslaget angående utvidgat generellt strandskydd. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 

 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Byggnadsnämnden 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Kart- och GIS-samordnare Toomas Randsalu 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck 
Landsbygdsutvecklare Marianne Peary 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovačić 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 154 Yttrande över remiss rörande regional utvecklingsstrategi "Växtplats 

Blekinge" 2021/1119 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta yttrande över remiss rörande regional utvecklingsstrategi ”Växtplats Blekinge” 

och översända detsamma till Region Blekinge.  
 
Karlshamnsoppositionen samt Björn Tenland Nurhadi (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget på den nya 
utvecklingsstrategin – Växtplats Blekinge. I detta yttrande har vi sammanfattat 
synpunkter från flera delar av kommunens olika verksamheter. Det är positivt att man i 
strategin tar ett helhetsgrepp med tydlig koppling till hållbar tillväxt och utveckling, 
folkhälsa, strategiska noder och digital omställning. Strategin berör de flesta relevanta 
områden inom samhällsplaneringen. Arbetet med strategiska noder känns både 
framsynt och relevant då det kan underlätta framtida kommunala prioriteringar.  
Det är positivt att visionen framhåller en god och trygg uppväxt- och livsmiljö. Vikten av 
sammanhang och gemenskap med möjligheter för alla att delta i samhället är också 
tydlig i det visionära.  
 
Hög livskvalitet är ett av utvecklingsområdena och flera av prioriteringar som framhålls 
inom utvecklingsområdet handlar om att främja människors deltagande och 
förutsättningar till olika fritidsaktiviteter vilket är mycket positivt. Ett perspektiv som 
fritidsgårdsverksamheten tycker förbises är dock den fritiden som inte spenderas i 
organiserat kultur- eller föreningsliv.  
 
I övrigt täcker strategin i sin helhet in många aspekter på ett utmärkt sätt och belyser 
samspelet samt beroendena mellan områdena. Även om detta är en strategi som ska 
hålla sig ifrån "huret", så saknar vi ändå en tydligare bild av hur Region Blekinge som 
organisation konkret ska stimulera, leda och underlätta en större samverkan mellan 
sakområden och aktörer. Strategin pekar ut centrala aktörer, styrdokument mm. men en 
stor del av strategins framgång kommer att hänga på hur regionens arbetssätt internt 
och gentemot andra aktörer rimmar med strategin. Vi tycker att strategin bör gå längre i 
att påvisa vad som förväntas av Region Blekinge i sammanhanget.  
 
Nedan följer avsnitt med synpunkter kring olika perspektiv som vi anser extra viktiga att 
utveckla. 
 
Fritid och fritidsverksamhet 
 
Fritidsaktiviteter kan delas in i organiserad fritid och öppen fritidsverksamhet. Dessa 
former ska ses som komplement till varandra, inte som att de står i konkurrens till 
varandra. Med organiserad fritid menas deltagande inom föreningslivet, såväl idrotts- 
som kulturföreningar vilket tydligt prioriteras i Växtplats Blekinge. Dessa bygger ofta på 
regelbundet deltagande samt är avgiftsbelagda, vilket för vissa grupper kan vara en 
exkluderande faktor. Den öppna verksamheten å sin sida baseras istället på att 
deltagarna kommer när de vill och de väljer i stor utsträckning de aktiviteter de själva 
önskar. Den är dessutom mestadels helt kostnadsfri och just erbjudandet av 
kostnadsfria aktiviteter spelar en viktig roll för att fler unga ska få möjlighet till en 
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meningsfull fritid (Ungdomsstyrelsen, 2007). Det finns ofta också inslag av mer 
strukturerad verksamhet inom ramen för den öppna verksamheten. Den öppna 
verksamheten kan på det stora hela sägas vara en lågtröskelverksamhet, det vill säga 
verksamheten har få eller inga hinder för deltagande och ur ett socioekonomiskt 
perspektiv betydelsefullt.  
 
Kanske är det prioriteringen ”utveckla mötesplatser med flera ändamål” som nämns 
under utvecklingsområdet ”Hög livskvalitet” som innefattar de öppna fritidsaktiviteterna? 
Vi menar att det ur ett folkhälsoperspektiv dock är av vikt att Blekinge både utvecklar 
och möjliggör barns och ungas deltagande i de organiserade fritidsaktiviteterna parallellt 
med att de mer öppna formerna av fritidsaktiviteter prioriteras och framhålls. 
Bakgrundstexten till utvecklingsområde 2 framhåller särskilt betydelsen av att barn och 
unga ingår i sociala sammanhang, känner tillhörighet och via mötesplatser kan utveckla 
sociala relationer och detta kan och bör ske även utanför kultur- och idrottsaktiviteter. 
Begreppet meningsfull fritid är ett begrepp som skulle kunna förtydliga viljan i att 
Blekinges invånare i allmänhet, och barn och unga i synnerhet, ges goda förutsättningar 
att delta i fritidsaktiviteter som skapar mervärde för individen oavsett form och innehåll. 
Önskemål är att fritidsutbud och betydelsen av en meningsfull fritid förtydligas 
ytterligare. 
 
Samhällsplanering 
 
Inom strategiskt område ”I Blekinge utvecklar vi attraktiva miljöer” och 
utvecklingsområden Hållbar samhällsplanering och Hög livskvalitet nämner vi nedan 
några konkreta punkter som vi saknar: 
 

 Tydligare vision kring vikten av attraktiv skola/förskola för vår upplevelse av 
attraktiva miljöer. Attraktiv skola/förskola skapar bättre boende- och 
näringslivsklimat och är en av de viktigaste parametrarna när människor väljer 
var de ska bosätta sig.  

 När det gäller attraktivt boende kan regionen vara behjälplig med att ta fram 
kunskapsunderlag som underlättar kommunernas planering (tex utredning om 
hur vi ser på brukningsvärd jordbruksmark kopplat till boende) 

 Omstrukturering av medelstora städers centrumbildningar är faktum i samtliga 
Blekingekommuner. Hur kan regionen genom sin strategi bidra till att vi inte 
tappar attraktivitet till följd av minskad handel? 

 Kulturens viktiga roll i centrumomvandlingsprocesser. 
 Vi saknar även tydligare koppling mellan barnkonventionen och 

samhällsplaneringen (ungas medbestämmande i olika processer).  
 När det gäller våra äldre kommuninvånare eller nyanlända benämns de inte 

heller särskilt mycket. Olika ålders- och invånargrupper har olika preferenser. 
När vi pratar digitalisering är det ytterst viktigt att försäkra sig om att ingen 
lämnas utanför. Det är en demokratifråga. Hur kan vi dra nytta av äldres & 
nyanländas kunskap, kompetens och livserfarenhet?  

 Vi saknar tydligare beskrivning av de mjuka värdena som påverkar hur attraktiva 
våra miljöer blir i verkligheten. Integration, trygghet samt hur vi hanterar upplevd 
ensamhet & utanförskap kopplat till folkhälsa är viktigt att belysa. 

 det borde lyftas fram vad förändringen med större mängd arbete hemifrån 
innebär – det kan innebära att fokus på bra boendemöjligheter (och därmed 
skatteintäkter) blir viktigare, snarare än fokus på arbetstillfällen. Om länet har bra 
skolor och annan offentlig service gör vi det attraktivt att flytta hit, utan att man 
nödvändigtvis hittat ett jobb här! 
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 Den breda demokratiaspekten: hur pass delaktiga är våra kommuninvånare i det 
offentliga samtalet? Transparens, öppenhet och allas tillgång till fakta bör 
belysas.  

 Sist men inte minst skulle vi uppskatta om regionen kunde tänka strategiskt och 
föreslå ”kommunnoder” när det gäller olika större satsningar inom exempelvis 
idrott, kultur och fritid så att olika kommuner kompletterar varandra istället för att 
vara varandras konkurrenter (det är svårt att satsa 100 % på allt).  

 
Reflektioner kring ekonomiska förutsättningar 
 
Övergripande tycker vi att strategin skulle kunna belysa behovet av att i regionen 
proaktivt reflektera över de ekonomiska förutsättningarna hos kommuner och andra 
aktörer gällande flera av de satsningar som krävs för att förverkliga den regionala 
utvecklingsstrategin och de underliggande strategierna samt handlingsplanerna. 
Offentlig ekonomi och finansiering av många av de strukturförändringar som krävs för att 
hantera områdena i strategin, kräver nya sätt att tänka och agera. Detta gäller inte minst 
miljö- och klimatfrågorna, där det går alldeles för långsamt på regional nivå. Det skulle 
behövas högre regional tankehöjd om vi verkligen ska nå betydande resultat gällande 
flera av områdena i strategin. Gällande stora frågor sker självfallet mycket på nationell 
nivå, men det finns mycket vi kan göra på regional eller delregional nivå. Bland annat 
visst underlag från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) som lyder under 
Finansdepartementet skulle kunna ge konkreta utvecklingsimpulser. 
 
Förhållningssätt 
 
Strategin bör ännu starkare belysa vikten av och konkretisera hur vi regionalt kan 
utveckla långsiktiga ekonomiska beräkningar, där de olika delarna av hållbarhet tas 
med. Här kan regionen vara en part som stödjer kommuner och fler aktörer med bland 
annat kunskapsunderlag för att kunna tillämpa moderna beräkningsmetoder i sina 
verksamheter. De kortsiktiga ekonomiska behoven hos flera aktörer gör det svårt att 
prioritera mer långsiktiga men helt nödvändiga struktur- och systemförändringar. Här 
behövs ett kraftfullt regionalt ledarskap som både driver och stödjer på olika sätt. 
 
Kompetensförsörjning 
 
Barn- och unga bör lyftas fram tydligare som grupp även när man pratar om 
kompetensförsörjning och innovationskraft i regionen. Grunderna för att bekanta sig 
med ämnen, utbildningar och yrken som är av stor vikt i regionen läggs redan i 
förskoleåldern, detta visar bland annat den relativt nya läroplanen för förskolan som på 
ett helt nytt sätt lyfter fram teknik och naturvetenskap. Kreativa och innovativa 19-åringar 
som väljer exempelvis tekniska yrken eller utbildningar i regionen uppkommer inte ur ett 
vakuum och de frodas inte heller enbart under de senare skolåren. Förutsättningarna för 
de grundläggande innovationsfärdigheterna måste främjas från tidig ålder. Det behövs 
lyftas tydligare i strategin att egenskaper som kreativitet, problemlösning, självförtroende 
att fortsätta vid motgång mm. är nycklar för en regional utveckling. Grunden för intresset 
och kunskaperna inom de regionalt viktiga områdena läggs tidigt. Allt ansvar kan inte 
läggas på skolan, även en meningsfull fritid som vi nämnt tidigare, och som stödjer 
skolresultaten är av yttersta vikt. Detta gäller främst Utvecklingsområde 3- God 
kompetensförsörjning samt Utvecklingsområde 4 - Växande näringsliv. 
 
I övrigt skulle det växande behovet av arbetskraft som offentlig sektor har kunnat 
belysas något, volymen när det gäller behov av t ex undersköterskor och lärare är ju 
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väldigt mycket större än t ex högteknologiska specialister. Dock tänker vi att detta säkert 
beskrivs tydligare i kompetensförsörjningsstrategin så omfattningen här kanske ändå är 
lagom. 
 
Växande näringsliv 
 
Växande näringsliv, lyfts ett breddat näringsliv på olika sätt. Här saknar jag mer 
konkretisering, skrivelserna är liknande som i tidigare strategier. För att "nya" branscher 
och företagsidéer ska kunna gro och växa till att vara en betydande del av den regionala 
utvecklingen krävs det bland annat stort fokus på ännu fler satsningar på initiativ som 
överbryggar politikområden och politiska strukturer samt administrativa gränser. 
Exempelvis är den utveckling som sker inom KKN, kreativa och kulturella näringar, ett 
utmärkt och illustrativt område som visar på potentialen för regionen. Där har man 
lyckats börja arbeta över traditionella gränser och skapat värde som kan fångas både i 
BRP och exportvärde. Gällande Utvecklingsområde 4 - Växande näringsliv, så behöver 
balansen mellan smart specialisering och breddat näringsliv tydligt förklaras gällande 
aspekten att det ena inte sker på bekostnad av det andra i när det gäller regional 
utveckling. Strategin lyfter även begreppet STEM i bland annat Utvecklingsområde 3. På 
många håll i världen arbetar man i stället med begreppet STEAM där A står för Arts. 
A:et är en grundläggande i pusselbit i bland annat den kreativitet och det 
innovationstänk som krävs för att låsa upp potentialen i de andra delarna av STEAM. 
 
Avslutningsvis är det även viktigt med förankringsprocessen framåt, att kommunerna blir 
involverade i olika aktiviteter och framtida planering. 
 
Beslutsunderlag 

 
Följebrev remiss regional utvecklingsstrategi för Blekinge län 
Remissversion Växtplats Blekinge 
 
Beslutet skickas till 

 
Region Blekinge 
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§ 155 Yttrande avseende SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och 

beslutsfattande i kommuner och regioner 2021/1339 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta yttrandet som kommunstyrelsens eget och insända det till Regeringskansliet.  

 
Sammanfattning 
 
Regeringen beslutade 6 februari 2020 att uppdra åt en särskild utredare att lämna 
förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och 
regioner. Kommunen har mottagit inbjudan om att yttra sig över betänkandet (SOU 
2021:16) om föreslagen ordning.  
 
Betänkandet föreslår att automatiserat beslutsfattande ska möjliggöras i kommuner 
genom att likställas med övrig delegation där nämnden ansvarar för lämpligheten under 
förutsättning att det inte strider mot bestämmelser i annan lag. Därutöver ska 
automatiserat beslutsfattande inte kunna nyttjas vid beslut i ärenden som överprövas 
enligt laglighetsprövning, beslut i ärenden som inte kan överklagas och beslut i ärenden 
om upphandling bör, detta mot bakgrund av unionsrätten.  
 
Vidare föreslås att en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner ersätter 
nuvarande lag om proportionellt valsätt. De ändringar som föreslås i den nya lagen är att 
en förutsättning för att ersättare och suppleanter ska kunna väljas proportionellt ska vara 
att valet av ledamöter varit proportionellt, att ordningen mellan namnen inom en 
valsedelsgrupp ska fastställas på samma sätt som vid val inom riksdagen och att det 
ska vara möjligt att hålla fyllnadsval för att ersätta ledamöter som valts proportionellt. 
Någon förändring vad gäller reglering av gruppbeteckningar och möjligheterna till 
”ofrivillig kartellbildning”/kapning av gruppbeteckning föreslås inte.  
 
Reglerna för tjänstgöring för ersättare skiljer sig mellan kommuner och regioner. Någon 
ändring för att likrikta regelverket föreslås inte. 
 
Vad avser de kommunala jävsbestämmelserna föreslås att jävsreglerna avseende 
sakägar-, intresse- och närståendejäv, ställföreträdarjäv samt delikatessjäv i 
kommunallagen ska anpassas till lydelsen i förvaltningslagen. Möjligheten till 
överklagande av jävsfrågor ska inte anpassas till förvaltningslagens reglering.  
 
Slutligen föreslår betänkandet att förvaltningslagens bestämmelser om rätt att 
överklaga, hur ett beslut överklagats, överklagandetid samt myndigheternas 
handläggning av inkomna överklaganden ska tillämpas på överklaganden av 
kommunala föreskrifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, 
vägtrafikförordningen för den kommunala organisationen för räddningstjänst under 
utbildning och höjd beredskap samt terrängkörningsförordningen. 
 
Betänkandets fullständiga förslag redovisas under rubriken Bakgrund och 
överväganden. Länk till betänkandet i fullständig form finns i bilagd remiss. 
 
Förslaget är att den nya lagen om proportionella val i kommuner och regioner samt de 
föreslagna ändringarna i övrig lagstiftning ska träda i kraft den 1 juli 2022. Genom den 
nya lagen om proportionella val ska lagen (1992:339) om proportionellt valsätt 
upphävas. 
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Kommunstyrelsen föreslås lämna följande yttrande: 
 
Yttrande på remiss avseende SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande 
 
Följande synpunkter lämnar Karlshamns kommun på rubricerad utredning: 
 
3.6: Automatiserat beslutsfattande 
Karlshamns kommun biträder betänkandets förslag om att möjliggöra automatiserat 
beslutsfattande med redovisade begränsningar.  
 
4.3 : Ordning för val i kommun- och regionfullmäktige 
Karlshamns kommun ställer sig positiv till en ny lag om proportionella val i kommun och 
region och biträder betänkandets samtliga förslag utom ställningstagandet om att 
regleringen av gruppbeteckningar ska behållas oförändrad. Kommunen förespråkar en 
ändring som motverkar kartellbildning (sammangående i gemensam gruppbeteckning) 
där det saknas genuint syfte att samverka från samtliga parter. En enkel lösning skulle 
vara krav på att i förväg anmäla godkända samarbeten. Att lagstiftningen ger ett parti 
möjlighet att tjäna platser på ett annat partis bekostnad bör inte anses förenligt med 
demokratiska principer. En av huvudanledningarna till att reglera möjligheten till 
proportionella val i kommuner måste vara att säkerställa mindre partiers och 
samverkansgrupperingars möjlighet till rättvis fördelning av nämndsmandat. Vid ändring 
av rådande lagstiftning bör det vara av största intresse att skapa en ordning som bidrar 
till så rättvist förfarande som möjligt.  
 
5.3: Tjänstgöring för ersättare i fullmäktige 
Karlshamn kommun instämmer i bedömningen om att ändring inte är nödvändig.  
 
6. 3 De kommunala jävsreglerna 
Karlshamns kommun har inget att erinra vad avser att kommunallagens bestämmelser 
om jävsregler anpassas till förvaltningslagen utan ser det som positivt med en enhetlig 
reglering av jävsbestämmelserna.  
 
7.4 Kommunala föreskrifter 
Karlshamns kommun har inget att erinra avseende betänkandets förslag. 
 
8. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Karlshamns kommun har inget att erinra vad avser föreslagna ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 

 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2021-06-03 
Yttrande 
Regeringskansliets remiss, 2021-04-30 
Betänkande av utredning om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i 
kommuner och regioner (SOU 2021:16)  
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-06-08 

Sida 58(81) 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Regeringskansliet 
Utredare Anna Persson 
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§ 156 Uppdatering av bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad 

2021/1436 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna uppdateringarna i bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns 
innerstad, samt 
  
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att kontinuerligt uppdatera dokumentet efter 
hand som politiska beslut tas.  
 
Sammanfattning 

 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan, som omfattar 
hela kommunen. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som inte är juridiskt 
bindande. Planen ska ge stöd för kommande beslut om mark- och vattenanvändning 
och bebyggelseutveckling i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen. 
 
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 4 maj 2015 och består av tre delar 
samt tre tematiska tillägg, Utvecklingsstrategier, Fakta och underlag, 
Miljökonsekvensbeskrivning, Vindbruksplan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS) och en Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. 
 
Denna uppdatering är gjord på ett av de tre tematiska tilläggen. Behovet att uppdatera 
bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad var akut framför allt från 
stadsbyggnadsavdelningen medarbetare för bygglov. Staden är i ständig förändring och 
bevarandeplanen ska fungera som ett ”levande” dokument och uppdateras kontinuerligt 
vid behov för att följa den utveckling som sker i och med ständigt nya politiskt beslut 
gällande Karlshamns innerstad. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-11 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden  
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Blekinge museum Jimmy Juhlin 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
Bygglovarkitekt Matilda Natt och Dag 
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§ 157 Uppsägning av kommissionsavtal gällande jubileumsboken "Karlshamn 350 

år" 2021/959 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att säga upp kommissionsavtalet mellan Karlshamns kommun och AB Lundins 

Bokhandel gällande Jubileumsboken ”Karlshamn 350 år” som ingicks den 27 november 
2013.  
 
Jäv 
 
Per-Ola Mattsson (S) meddelar jäv och deltar inte i beslutet. Mats Dahlbom (C) tjänstgör 
som ordförande under denna paragrafs behandling.  
 
Sammanfattning 
 
Ett kommissionsavtal ingicks den 27 november 2013 mellan Karlshamns kommun och 
AB Lundins Bokhandel gällande försäljning av jubileumsboken ”Karlshamn 350 år”. 
Förslaget är att avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är tre månader utan 
ersättningsskyldighet. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommissionsavtal 2013-11-27 
 
Beslutet skickas till 

 
AB Lundins Bokhandel 
Förvaltningsjurist Elisabeth Olsson 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-06-08 

Sida 61(81) 

 
 
§ 158 Koldioxidbudget Karlshamns kommun 2021/562 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ge miljöstrategen i uppdrag att beställa koldioxidbudgeten från Klimatsekretariatet 
och därefter fortlöpande den årliga uppdateringen av budgeten, samt 
 
att finansiering sker genom medel från anslag till förfogande. 
 
Sammanfattning 

 
På KSAU:s sammanträde 30 mars beslutades att återremittera ärendet till förvaltningen  
för komplettering med uppgift kring finansiering (2021-03-30, § 96). Finansieringen sker 
genom medel från verksamhet 10230, anslag till förfogande. Nedan följer samma 
tjänsteskrivelse som tidigare version. 
 
En koldioxidbudget ett mycket viktigt verktyg för att skapa förutsättningar att minska 
Karlshamns klimatpåverkan och därmed bidra till att uppnå Parisavtalets mål. 
Koldioxidbudgeten utgör ett nödvändigt underlag för kommunens omställning till ett 
fossilfritt samhälle. Detta framgår också av kommunens budget 2020 och budget 2021. 
 
Klimatsekretariatets produkt innehåller en budgetrapport tillsammans med en 
vetenskaplig rapport samt en digital koldioxidbudget. De tillhandahåller även en årlig 
tjänst som bl. a. innefattar uppdatering av budgeten på den digitala plattformen ger 
kommunen ett bra underlag för att styra mot Parisavtalet. 
 
Metoden gör det möjligt att följa upp utvecklingen inom kommungränsen men ger också 
möjlighet att jämföra med andra kommuner. En viktig del i klimatarbetet är information, 
att skapa engagemang i frågan och att få alla att känna delaktighet. En koldioxidbudget 
som på ett enkelt och pedagogiskt sätt läggs upp på hemsidan bidrar till detta. 
 
Förslaget är att kommunen beställer en koldioxidbudget från Klimatsekretariatet samt 
därefter fortsätter med den årliga uppdateringen av budgeten genom 
Klimatsekretariatet. 
 
Beslutsunderlag 

 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag på förslaget.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Björn Tenland Nurhadi begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder arbetsutskottets förslag röstar JA. 
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Den som biträder Björn Tenland Nurhadis avslagsyrkande röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 13 röster enligt arbetsutskottets förslag och 2 röster enligt Björn 
Tenland Nurhadis avslagsyrkande.  
 

Namn Ja Nej Avstår 

Per-Ola Mattsson X   

Björn Tenland Nurhadi  X  

Charlott Lorentzen X   

Elin Petersson  X   

Christel Friskopp X   

Magnus Sandgren  X   

Tor Billing  X  

Marco Gustavsson  X   

Annika Westerlund X   

Ida Larsson X   

Jan Bremberg X   

Iréne Ahlstrand Mårlind X   

Ulla Sandgren  X   

Claes Jansson X   

Emanuel Norén X   

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 

 
Daniel Wäppling, kommundirektör 
Jesper Bergman, miljöstrateg 
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§ 159 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2018/4419 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 

 
Ett förlag på reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen föreligger enligt 
beslutsunderlag.   
 
I den inledande texten i delegationsordningen läggs punkterna 6 och 7 till enligt nedan.  
 

6  Undertecknande av handlingar 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet om inte annat anges i beslutet eller i ett särskilt beslut om vem som har 
rätt att underteckna och kontrasignera handlingar.  

 
7 Definitioner av chefsnivåer 

Första chefsnivån – enhetschef  
Andra chefsnivån – verksamhetschef/avdelningschef  
Tredje chefsnivån – förvaltningschef 
Fjärde chefsnivån – kommundirektör 

 
Under rubriken Förkortningar görs följande ändringar: 
 

- Kanslichef (KaC) ersätts med administrativ chef (AdminC).  
- Trygghetssamordnare (TS) ersätts med kommunsekreterare (KomSek).  
- Personalchef (PC) ersätts med HR-Chef (HRC).  
- Nämndkontorschef (NKC), verksamhetschef (VC) och förvaltningsjurist (FJ) 

läggs till.  
 
Delegation till kanslichef (KaC) och trygghetssamordnare (TS) tas bort.  
 
I samtliga beslut där kommunjurist (KJ) är delegat delegeras beslutanderätten även till 
förvaltningsjurist (FJ). Detta gäller A5, A8, A10, A12, A14, B14, K1 – K8 och K10 – K11 
samt som ersättare i A13. 
 
Under A Allmänt delegeras A13, Fortlöpande revideringar av antagen 
dokumenthanteringsplan, till nämndkontorschef (NKC). Nämndkontorschef läggs till som 

ersättare på A5, A8, A10, A12 och A14 där kommunjurist (KJ) är delegat. Administrativ 
chef (AdminC) läggs till som ersättare på A7, Beslut om tillstånd att använda 
kommunens logotyp (stadssiluetten).  
 
Under C Upphandling har kommunjurist tillsammans med upphandlingsenheten tagit 
fram ett nytt förslag på beslutsärenden som delegeras. Detta har gjorts som en del i  
arbetet med att se över kommunens inköpsprocess. En utförligare hänvisning till vilka 
styrdokument som reglerar upphandling har lagts till och ett stycke om att varje nämnd 
ansvarar för upphandling inom sitt område, men att kommunstyrelsen ansvarar för 
kommunövergripande upphandlingar, upphandlingar av principiell vikt och 
upphandlingar samordnade med annan. Vidare har ett tillägg gjorts avseende vad som 
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ska anses vara mindre inköp och utgöra ren verkställighet. Fastighetschefens delegation 
har slagits ihop med förvaltningschefens. Under rubriken anmärkning framgår dock att 
fastighetschefens delegation är begränsad till 6 mkr, precis som i den nuvarande 
delegationsordningen.  
 
Förslaget från upphandlingsgruppen har varit att tilldelningsbeslut, ändringar i pågående 
upphandling samt avbrytande av upphandling delegeras till förvaltningschef och 
fastighetschef istället för kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta för att effektivisera 
upphandlingsprocessen.  
  
Beslut om anslutning till upphandling anordnad av inköpscentral finns kvar, men istället 
benämns punkten beslut om att delta i samordnad upphandling. Ett förtydligande har 

gjorts att endast avrop från befintligt avtal genom förnyad konkurrensutsättning har 
delegerats. Avrop från befintligt ramavtal där det finns en leverantör och villkoren är 
fastställda utgör s.k. ren verkställighet, vilket innebär att inget delegationsbeslut behöver 
fattas. Detsamma gäller avrop vid ramavtal med flera leverantörer där det finns en 
fastställd rangordning. 
 
Under D Fast egendom ändras delegat i D 15, Rätt att teckna mark- och 

exploateringsavtal upp till 10 bb samt att beställa detaljplan för 
exploateringsverksamhet, från samhällsbyggnadschef (SBC) till avdelningschef (AC) för 
Projekt, mark och exploateringssavdelningen.  
 
Under E Personalfrågor har HR-chef föreslagit följande ändringar:  
 

- Beslut delegerade till personalchef (PC) delegeras istället till HR-chef (HRC).  
- I E7 läggs HR-chef (HRC), avdelningschef (AC) och verksamhetschef (VC) till 

som delegater.  
- I E16 stryks att det ska röra över 6 månaders anställningstid. Beslut i E16 

delegeras till förvaltningschef (FC), verksamhetschef (VC), avdelningschef (AC) 
och enhetschef (EnC).  

- E26, Beslut i arbetsmiljöfrågor, tas bort.  
- Därutöver görs vissa ändringar under anmärkning i flera beslutsärenden.  

 
Under F Handläggning och tillsyn enligt alkohollagen läggs kommunsekreterare 
(KomSek) till som delegat i F1 – F4, F6 - F7, F9 och F11 – F12.   
 
Beslutsunderlag 
 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga delegater 
Författningssamlingen 
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§ 160 Attestordning för kommunstyrelsen per 2021-06-01 2020/761 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta ny attestordning för kommunstyrelsens driftbudget och investeringsbudget, 
samt 
 
att attestordning enligt kommunstyrelsens beslut 2021-04-13 § 118 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens attestordning för driftbudget och investeringsbudget har reviderats 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Attestordning kommunstyrelsen 2021-06-01 
 
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  
Administratör Aili Martinsson 
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§ 161 Ansökan om kommunalt anslag för år 2021 - samlingslokaler 2021/1532 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fördelningen av bidrag till föreningarna avseende stöd till samlingslokaler år 2021 
sker enligt bifogat förslag, samt 
 
att finansieringen sker genom 2021 års anslag för bidrag till samlingslokaler. 
 
Jäv 
 
Annika Westerlund (S), Ulla Sandgren (S) och Marco Gustavsson (C) meddelar jäv och 
deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Sedan 2020 har föreningarna ansökt om stöd till samlingslokaler digitalt. Detta för att 
underlätta uppföljning av inkomna handlingar. Genomgång har gjorts av vad 
ansökningarna om stöd till samlingslokaler avser samt vilken typ av verksamhet som 
bedrivs i de föreningar som söker om stöd för samlingslokaler. 
 
Budget för stöd till samlingslokaler uppgår för år 2021 till 850 tkr. Enligt detta förslag 
fördelas 759 tkr och återstår därmed 91 tkr av årets budget för stöd till samlingslokaler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18 
Sammanställning över ansökta bidrag och fördelade bidrag 2021. 
Ansökan Lokalbidrag Mörrums Folketshus 
Ansökan Lokalbidrag Åkeholms bygdegård 
Ansökan Lokalbidrag Forneboda bygdeförening 
Ansökan Lokalbidrag Ringamåla Bygdegårdsförening 
Ansökan Lokalbidrag Åryds hembygdsförening 
Ansökan Lokalbidrag Törneryds hembygdsförening 
Ansökan Lokalbidrag Halasjöbygdens hembygdsförening 
Ansökan Lokalbidrag Emneboda Samhällsförening 
Ansökan Lokalbidrag Bygdeföreningen Tararp – Nötabråne 
Ansökan Lokalbidrag Folketshus UPA 
 
Beslutet skickas till 

 
Controller Susanne Andersen 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Landsbygdsutvecklare Marianne Peary 
Sökande föreningar 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-06-08 

Sida 67(81) 

 
 
§ 162 Karlshamnsförslag - Totalförbud gällande användande av fyrverkerier och 

annan pyroteknik 2021/1131 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att avslå förslaget om en utredning av totalstopp för försäljning av fyrverkerier och 

pyroteknik med hänvisning till att det ligger utanför det kommunala ansvarsområdet, 
samt 
 
att avslå förslaget om totalförbud mot användande av fyrverkerier och pyroteknik med 

hänvisning till att frågan sedan tidigare är avgjord efter överprövning av Länsstyrelsen 
Blekinge.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa Karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd. 
 
2020-12-30 lämnades förslag om att införa totalförbud gällande användande av 
fyrverkerier och annan pyroteknik. Förslaget har under publicering uppnått 127 röster. 
 
Enligt förslagsställaren skulle ett sådant förbud minska obehag för människor och djur 
samt skador på privat och allmän egendom.  
 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till förslagets vidare hantering. 
 
Kommunstyrelsen tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
 E-förslag inlämnat 2020-12-30 
 Nämndsekreterare Herman Perssons tjänsteskrivelse, 2021-04-08 
 
Beslutet skickas till 

 
Förslagsställaren 
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§ 163 Karlshamnsförslag - Konstgräsplan i anslutning till Mörrumsskolan 

2021/498 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att avslå förslaget. 

 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-22 § 59 att föreslå kommunstyrelsen att 
avslå rubricerat ärende. 
 
Det har inkommit ett Karlshamnsförslag som innebär att det byggs en liten 
konstgräsplan med elljus i anslutning till Mörrumsskolan. Planen föreslås ha måtten 
55x35m. Vidare skriver förslagsställaren att planen skulle vara av stort värde för skolan 
och också kunna användas av idrottsföreningar på kvällarna under vinterhalvåret. 
 
I samband med nybyggnationen av Mörrumsskolan så ingår även utemiljön i projektet. I 
en del av utemiljön är en belyst grusyta för bollspel planerad. Denna är dock väsentligt 
mindre än förslaget (ca 40x20m). I projektet finns en option där utbildningsförvaltningen 
kan välja att lägga konstgräs i stället för grusunderlag på ytan. Detta är ett alternativ om 
projektmedlen visar sig räcka till det i slutet av projektet. 
 
Förslagsställaren nämner att planen vid Östersslättskolan är en god förebild. Där var 
tillkomsten av konstgräsplanen på skolområdet ett initiativ av föreningslivet som 
genomfört det tillsammans med utbildningsförvaltningen. Ett liknande upplägg har man 
haft när en mindre konstgräsyta anlades intill Hällarydsskolan. 
 
Fritidsenheten anser att den konstgräsyta som kan bli aktuell vid Mörrumsskolan är för 
liten för att tillföra något till föreningslivet i stort. Däremot är det viktigt att skolområdet är 
tillgängligt på icke skoltid för att främja folkhälsa och spontanidrott. Fritidsenheten anser 
att en konstgräsyta är mer lockande för spontanidrott och fysiskt aktivitet än en 
grusbelagd yta.  Frågan om att anlägga en konstgräsplan eller inte lämnas därför till 
utbildningsförvaltningen att avgöra inom ramen för byggnationen av Mörrums skola. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
Karlshamnsförslag 
Protokollsutdrag TFN § 59/2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 164 Karlshamnsförslag - Ny idrottshall i Mörrum 2021/326 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att bifalla förslaget, samt 
 
att en ny idrottshall ska byggas i samband med att beslut tas om att den befintliga hallen 

rivs.   
 
Sammanfattning 

 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-22 § 60 att ställa sig positiva till förslaget 
och att placeringen är vid Mörrumsskolan. 
 
Det har inkommit ett Karlshamnsförslag om att bygga en ny fullstor idrottshall i Mörrum. 
Enligt förslaget ska den antingen placeras i anslutning till befintlig idrottshall i Norrevång 
eller vid nya Mörrumsskolan. 
 
Fritidsenheten ser positivt på förslaget då det bidrar till att skapa ett bättre och bredare 
utbud för idrottslivet. Något som är en viktig kugge för att skapa förutsättningar för den 
av Kommunfullmäktige antagna visionen om att i framtiden bli 50 000 invånare. Det 
ligger även i linje med det av teknik- och fritidsnämnden antagna idrottspolitiska 
programmet 2019-2023, där vikten av ett liv i rörelse fastslås. Det ligger även i linje med 
den beslutade behovslistan kopplad till Framtidsforum.  
 
Fritidsenhetens ståndpunkt är att man ska ta hänsyn till en hållbar livsmiljö när man gör 
nya kommunala satsningar. Det är viktigt att öka tillgången till flexibla och 
generationsöverskridande folkhälsomiljöer vilket tillkomsten av nya Mörrumsskolan med 
tillhörande idrottshall och eventuellt bibliotek har förutsättningar att bli. 
  
En projektering av en ny fullstor idrottshall med tillhörande bibliotek i anslutning till 
Mörrumsskolan genomförs just nu för att ta fram de kostnader som projektet skulle 
medföra. Skillnaden mellan att bygga en fullstor idrottshall istället för en kopia av dagens 
gymnastiksal är troligtvis marginell, något som borde framkomma i den pågående 
projekteringen, med tanke på att skolans behov av omklädningsrum och dylikt inte skulle 
vara annorlunda oavsett vilket av alternativen som väljs.  Skillnaden skulle bli själva 
golvytan och eventuellt takhöjden i en idrottshall jämfört med en gymnastiksal.  
 
Den positiva effekten är att idrotts- och föreningslivet i Karlshamns kommun i allmänhet 
och Mörrum i synnerhet har behov av en fullstor idrottshall medans en gymnastiksal inte 
alls skulle motsvara deras behov. Idag finns endast tre fullstora idrottshallar i 
Karlshamns kommun. Övriga anläggningar håller inte måttet för föreningslivets 
tävlingsverksamhet. Fritidsenhetens hållning i frågan är att Karlshamns kommun vid 
varje tillfälle en nybyggnation av en gymnastiksal övervägs så bör föreningslivets behov 
en fullstor idrottshall tas i beaktande. Att bygga en ny fullstor idrottshall i samband med 
att skolan har ett behov av en ny gymnastiksal är att föredra istället för att bygga dem 
separata. Det får både stora ekonomiska fördelar och andra synergieffekter då skolan 
använder den dagtid samtidigt som den fyller föreningslivets behov på kvällar, helger 
och lov. 
 
Med ovanstående i beaktning är troligtvis det mest ekonomiskt gynnsamma att bygga en 
idrottshall i anslutning till Mörrumsskolans nybyggnation. Fritidsenheten är med 
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ovanstående i beaktande därför positiva till förslaget och att placeringen är vid 
Mörrumsskolan.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
Karlshamnsförslag 
Protokollsutdrag TFN § 59/ 2021 
 
Yrkanden 

 
Marco Gustavsson (C) yrkar på att följande att-sats läggs till: att en ny idrottshall ska 
byggas i samband med att beslut tas om att den befintliga hallen rivs.  
 
Elin Petersson (M) yrkar avslag på Marco Gustavssons yrkande.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Marco Gustavssons yrkande. 
 
Beslutet skickas till 

 
Förslagsställaren  
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§ 165 Motion om ödehusinventering för en levande landsbygd - Emanuel Norén (L) 

2019/1679 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat motionen om ödehusinventering för 
en levande landsbygd, ärende nr 2019/1679 till kommunledningsförvaltningen för ny 
bedömning av tidsåtgång. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med landsbygdsutvecklaren har tidigare 
beretts tillfälle att yttra sig över motionen om ödehusinventering. Samhällsbyggnads-
förvaltningen i samarbete med landsbygdsutvecklaren föreslog kommunstyrelsens 
arbetsutskott att avslå den på grund av resursbrist. 
 
För ny bedömning av tidsåtgång kontaktades Falkenbergs landsbygdsutvecklare 
gällande projektet ”Lev din dröm” som handlar om kartläggning av ödehus i Falkenbergs 
kommun framkom följande: Detta är ett projekt som pågått under en tvåårsperiod under 
2017 – 2018. Det har varit två projektledare anställda på 50 % var under två år. Till det 
tillkommer interna kostnader för att ta fram underlag till projektet. Förutom det hade de 
en marknadsföringskostnad på ca 50 000 kronor/år. Det handlade om att ta fram ett 
koncept med broschyrer, vykort, filmer med mera för att väcka intresset för projektet. 
Under projekttiden har man gjort en grundläggande kartläggning med interna kontakter 
som markförvaltare och GIS ingenjör för att hitta lämpliga objekt. Projektet har varit 
tredelat; 
 

 Kartläggning 

 Marknadsföring 

 Matchning 
 
Totalt hittade man ca 1300 objekt och ca 40 hus har bytt ägare. 
 
För närvarande har vi inte de resurser som krävs om inte dessa resurser tillsätts för att 
kunna genomföra detta projekt på ett tjänstfullt sätt. Med detta anser jag att frågan är 
besvarad. Ärendet överlämnas härmed för politisk bedömning.  
 
Yttrande från stadsbyggnadsavdelningen som företräder byggnadsnämnden 
 
Enligt 8 kapitlet 14 § plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnader hållas i vårdat 
skick och underhållas så att dess utformning och väsentliga tekniska egenskapskrav 
upprätthålls. Exempelvis ska täta yttertak och täta ytterväggar finns på alla byggnader. 
Tyvärr är det många byggnadsägare som inte respekterar detta regelverk och låter 
byggnader förfalla av olika orsaker. Byggnadsnämnden är skyldig att pröva 
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart 
ovårdade byggnader upptäcks enligt 11 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (2010:900).  
Det innebär att om stadsbyggnadsavdelningen, som företräder byggnadsnämnden, får 
kännedom om ovårdade byggnader så måste ett nytt tillsynsärende om ovårdad 
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byggnad läggas upp och drivas utan tidsersättning från byggnadsägaren för varje 
ovårdad byggnad som inventeringen upptäcker. Arbetet med att få byggnadsägare att 
sköta sina byggnader enligt gällande lagstiftning är ibland väldigt tidskrävande, och det 
finns inte lagstöd att ta betalt för den arbetstid det tar att få byggnadsägaren sköta sina 
byggnader enligt plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Tanken med inventeringen förefaller vara att kontakter mellan ägare till övergivna 
byggnader och potentiella köpare ska skapas för att främja och uppmuntra till att 
ägarbyte sker frivilligt. Byggnadsnämndens verktyg för att komma tillrätta med ovårdade 
byggnader är föreläggande med eller utan tillhörande vite. Om 
stadsbyggnadsavdelningen engageras i detta inventeringsarbete kan 
ödehusinventeringen därmed komma att upplevas som negativ av enskilda ägare till 
övergivna förfallna byggnader som tvingas renovera, sälja eller riva sina byggnader för 
att kunna följa förelägganden som anger att byggnaderna ska försättas i vårdat skick. 
 
Att byggnadsägare ska tvingas till att få sina ödehus i vårdat skick förefaller inte vara 
motionens syfte. Därför bedöms det inte lämpligt att stadsbyggnadsavdelningens 
personal, som företräder byggnadsnämnden, engageras i detta inventeringsarbete så 
att motionens syften uppnås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om inventering av ödehus 
 
Yrkanden 
 
Emanuel Norén (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 

 
Karlshamnsoppositionen reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 

 
Landsbygdsutvecklare Marianne Peary 
Byggnadsinspektör Adam Lorentsson 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 166 Taxa för 30-dagarskort inom parkeringszon blå 2021/1650 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för ett 30-dagarskort inom parkeringszon blå sätts till 300 kronor. 

 
Sammanfattning 

 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-05-27, § 81 följande: 
 
att det skall vara möjligt att lösa månadskort som gäller i 30 dagar för parkeringszon blå,  

 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för ett 30-dagarskort inom parkeringszon blå 
sätts till 400 kronor, samt 
 
att uppföljning redovisas på teknik- och fritidsnämndens sammanträde i september. 
 
I samband med att kommunal kvartersmark avgiftsbeläggs enligt taxa för parkeringszon 
blå har det inkommit en fråga om möjlighet att lösa 30-dagarskort för att inte behöva 
erlägga avgift vid varje parkeringstillfälle. 
 
Parkeringstiden på samtliga platser inom parkeringszon blå är idag reglerad till 24 
timmar i följd under vardag utom vardagar före helgdag. Dessa parkeringsplatser 
regleras enligt lokala trafikföreskrifter. 
 
Inom parkeringszon blå är avgiften 3 kr per timme mellan 9 – 18 vardagar utom vardag 
före helgdag och 9-14 på vardag före helgdag. 
 
När man löser 30-dagarskort kommer man inte vara garanterad parkeringsplats men 
man behöver inte erlägga avgift varje gång man parkerar på en parkeringsplats som är 
inom parkeringszon blå. 
 
Vid en beräkning kommer man behöva parkera minst 15 dagar för att det skall löna 
sig att lösa ett 30-dagarskort. Uträkningen bygger på en parkeringstid om 9 timmar per 
dag. 
 
30-dagarskort kommer kunna lösas i parkeringsautomaterna som finns i anslutning till 
parkeringsplatserna, det kommer även vara möjligt att lösa månadskort i de mobila 
apparna som idag används för betalning av parkeringsavgift. 
 
De nya moderna parkeringsautomaterna kommer endast hantera digitala kvitton och det 
är i dessa automater man kommer kunna lösa sitt 30-dagarskort. Genom att ange sitt 
telefonnummer eller e-postadress i automaten så får man ett digitalt kvitto skickat till sig. 
30-dagarskort samt biljetter som löses med digitalt kvitto eller via appen kommer vara 
bundna till det registreringsnummer som anges när man löser biljetten. Månadskortet 
kommer alltså inte kunna delas mellan olika fordon. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår teknik- och fritidsnämnden kommunfullmäktige 
att besluta att taxan för ett 30-dagarskort inom parkeringszon blå sätts till 400 kronor. 
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Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 81 2021 Förslag till beslut, 30-dagarskort inom 
parkeringszon blå 
 
Yrkanden 

 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att taxan sätts till 300 kronor för ett 30-dagarskort.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Trafikhandläggare Per Olsson  
Markförvaltare Martin Einarsson  
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Frida Stålebjer 
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§ 167 Revidering av reglemente och samverkansavtal för Samverkansnämnden i 

Blekinge 2021/861 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till revidering av reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge, 
samt 
 
att godkänna förslag till revidering av samverkansavtal för Samverkansnämnden i 
Blekinge. 
 
Sammanfattning 

 
Samverkansnämndens reglemente och avtal har reviderats och behovet av tydlighet, ett 
giltigt avtal och reglemente är stort. Verksamheten gör därför bedömningen att reviderat 
reglemente och avtal ska skickas ut till länets samtliga fullmäktigeförsamlingar för 
beslut. 
 
Sedan 2011 har Blekinges fem kommuner och landstinget tillsammans haft ett 
reglemente och avtal för en gemensam nämnd som beslutar och hanterar alla 
hjälpmedel enligt Hälso- och sjukvårdslagen i Blekinge. Region Blekinge bildades 2019 
och behovet av ett nytt reglemente och avtal framkom varpå förslag till revideringar togs 
fram. När revideringarna behandlades i samverkansnämnden framkom några 
synpunkter på förslaget vilket gjorde att nämnden beslöt att återremittera ärendet till 
regionstyrelsen i september 2019. Regionstyrelsen har inte återkommit med svar men 
däremot har regionsjuristen diskuterat synpunkterna med nämndens ordförande och 
förtydligat anledningen till reglementet och det som skrivits. 
 
Bakgrund 
 
Kommunerna övertog ansvaret för hemsjukvården 2011 och ett stort antal hjälpmedel 
förskrivna enligt Hälso- och sjukvårdslagen gick från landstingets ansvar till 
kommunernas. Det beslöts därför att Blekinges fem kommuner och landsting 
tillsammans skulle tillsätta en gemensam nämnd vars ansvar var att besluta 
om och ansvara för alla hjälpmedel inom hälso- och sjukvårdslagen. Undantaget 
ortopedtekniska- och hörselhjälpmedel. 
 
Samverkansnämnden bildades och ett avtal och reglemente togs fram. Reglementet 
reviderades 2016 och uppdraget att inkludera även hjälpmedel enligt Socialtjänstlagen 
lades till. Denna revidering beslutades dock aldrig i samverkansnämnden och inte heller 
skickades reglementet eller nytt avtal för beslut i någon av länets 
fullmäktigeförsamlingar. Ändringen var alltså aldrig giltig. 
Region Blekinge bildades i januari 2019 och ett förslag till nytt reglemente togs fram av 
regionjurist tillsammans med Hjälpmedelscenters verksamhetschef och 
Samverkansnämndens ordförande. Förslaget, som då inkluderade hjälpmedel enligt 
socialtjänstlagen, skickades ut till Blekinge äldreförvaltningars förvaltningschefer för 
synpunkter och tre av dem svarade att de inte hade några anmärkningar. Övriga 
svarade inte. 
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I september 2019 togs ärendet upp för beslut i samverkansnämnden men 
återremitterades då till regionstyrelsen med en anmärkning. Något svar kom aldrig 
tillbaka från regionstyrelsen. 
 
Eftersom det enda reglemente och avtal som finns är från 2011 är det viktigt att nytt 
reglemente och avtal beslutas. Ursprunget till samverkansnämnden och det avtal som 
slöts är att samordna det hjälpmedelsansvar som de fem kommunerna och landstinget 
hade gemensamt, det vill säga hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
Socialtjänstlagen ansvarar enbart 5 av 6 huvudmän för och bör därmed 
inte ingå i uppdraget, reglementet och avtalet om inte samtliga huvudmän uttryckligen 
önskar det. I förslaget för det nya reglementet finns därför inte hjälpmedel enligt 
socialtjänstlagen med. I övrigt är det inga skillnader mot det förslag som skickades ut till 
förvaltningscheferna juni 2019. 
 
Region Blekinge har förtydligat att reglementet och avtalet för Samverkansnämnden 
som kommunen fått för antagande är desamma som 2011. Det enda som är gjort är att 
Landstinget är ändrat till Region Blekinge samt att en jurist sett över och formulerat om 
lite i dokumenten. Ingen ändring har gjorts i sak.  
 
Beslutsunderlag 

 
Protokollsutdrag Samverkansnämnden i Blekinge 2020-11-13 Reglemente 
Samverkansnämnden 
Reglemente för samverkansnämnden i Blekinge 
Avtal om samverkan i samverkansnämnden i Blekinge 
 
Beslutet skickas till 

 
Samverkansnämnden i Blekinge 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 168 Förslag om upphörande av tilläggstrafik på linje 370 (Karlshamn-Tingsryd) 

2021/1672 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att för Karlshamns kommuns del godkänna förändringen. 

 
Sammanfattning 
 
Blekingetrafiken föreslår att tilläggstrafiken mellan Tingsryd och Karlshamn upphör. 
Bakgrunden är det låga nyttjandet som ligger på en snittnivå av knappt tre resande per 
tur innan pandemin. Underlag i bilaga. Grundtrafiken föreslås oförändrad vilket berör 
gymnasieelever och viss arbetspendling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag trafiknämnden § 19.2021 
Region Blekinges förslag om upphörande av tilläggstrafik på linje 370 
(Tingsryd-Karlshamn) 
Tjänsteskrivelse trafiknämnden trafikförändringar hösttidtabellen 2021 
 
Beslutet skickas till 

 
Blekingetrafiken 
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§ 169 Redovisning av delegationsbeslut juni 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 6 april – 2 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut KS juni 2021 
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§ 170 Handlingar för kännedom juni 2021 2021/351 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 6 april – 2 juni 2021 redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Rapport handlingar för kännedom KS juni 2021 
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§ 171 Utökning av investeringsbudget för projekt 1163 - tillbyggnad och 

renovering av Svängsta förskola 2019/1793 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utöka investeringen för projekt 1163 tillbyggnation/ombyggnation Svängsta förskola 

med 16 500 tkr, 
 
att i investeringsbudgeten för 2022 avsätta 23 750 tkr och att i investeringsbudgeten för 

2023 avsätta 6 230 tkr, 
 
att driftkostnadsökningen för utbildningsförvaltningen år 2022 med 1 000 tkr finansieras 

via kommunstyrelsens anslag för större investeringar, 
 
att driftkostnadsökningen för utbildningsförvaltningen för 2023 och framåt hanteras i 
budgetarbetet för 2023 och framåt,  
 
att med hänvisning till kommunprogram 2019-2020 avslå förslaget att delfinansiera 
driften av Svängsta förskola med nedläggning av Ringamåla förskola, samt  
 
att ge fastighetschefen i uppdrag att annonsera upphandlingen rörande 
tillbyggnation/ombyggnation Svängsta förskola.  
 
Sammanfattning 

 
Besluts togs i maj 2019 om att bygga till och renovera Svängsta förskola. Tanken var en 
tillbyggnation på två avdelningar i två plan. Efter beslutet projekterades huset om för att 
det skulle passa verksamheten bättre. Detta innebar att det gick att bygga tre nya 
avdelningar samt att projektet fördyras med 16 500 tkr. 
 
Fördyringen beror bland annat på att en avdelning har tillkommit, att utemiljön nu ingår, 
renoveringarna som redan är genomförda har blivit dyrare pga bland annat asbest i 
fasadmaterialet. 
 
För att möta driftkostnadsökningarna som den större investeringen medför kommer 
Ringamåla förskola att läggas ned och barnen som går där flyttas till Svängsta förskola. 
Detta medför att driftkostnadsökningen kan minskas mot ursprungskalkylen där den var 
4 912 tkr till att nu istället bli 4 092 tkr. Antalet förskoleplatser ökas från dagens 126 till 
162, dvs med 36 stycken. Till detta kan läggas de 9 platser som är tomma i Ringamåla 
förskola. Totalt blir det ett tillskott med 45 förskoleplatser. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-25, § 154, att återremittera ärendet 
till förvaltningen för komplettering av underlaget med en kalkyl där Ringamåla förskola 
finns kvar som alternativ samt väga in kvalitetsaspekterna och barnperspektivet. 
Ärendet har nu kompletterats med efterfrågad kalkyl.  
 
Beslutsunderlag 

 
Investeringskalkyl renovering och ombyggnation Svängsta förskola 210518 
Investeringskalkyl renovering och ombyggnation Svängsta förskola utan Ringamåla 
förskola 210606 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-06-08 

Sida 81(81) 

 
 
Yrkanden 
 
Marco Gustavsson (C) med bifall av Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar på att följande 
att-sats läggs till: att med hänvisning till kommunprogram 2019-2020 avslå förslaget att 
delfinansiera driften av Svängsta förskola med nedläggning av Ringamåla förskola. 
 
Magnus Sandgren (M) yrkar på att följande att-sats läggs till: att 
verksamhetsöverföringen från Ringamåla förskola ingår som delfinansiering i projektet. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Marco Gustavssons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Karlshamnsoppositionen reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 

 
Verksamhetschef Torsten Berg 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Fastighetschef Magnus Persson 
Controller Susanne Andersen 
 
 
 
 
 


