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§ 172 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Elin Petersson (M) att justera protokollet. 
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§ 173 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
 
att lägga till ärendet ”Nämndinitiativ från moderaterna gällande Karlshamns kommuns 

medverkan i flyglinjen till Frankfurt” som ärende 31. 
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§ 174 Samtal om revisionens frågor till kommunstyrelsens ledamöter 2021 

2021/2513 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta diskussionen till protokollet.  

 
Sammanfattning 
 
Revisionen har ställt bilagda frågor till kommunstyrelsens ledamöter. Kommunstyrelsens 
ledamöter och revisionen diskuterar frågorna under kommunstyrelsens sammanträde.   
 
Beslutsunderlag 

 
Frågor till kommunstyrelsen inför möte med revisionen 2021-09-21 
RoV Risk Karlshamns kommun matrix kommunstyrelsen 2021 sept 
Underlag till kommunstyrelsen 2021-09-21 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 175 Tilldelningsbeslut upphandling telefoni som tjänst 2020/2946 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta vinnande leverantör, Telenor Sverige AB, 556421-0309, samt  
 
att uppdra åt vinnande leverantör, att utföra tjänster/leverera produkter i enlighet med 

inlämnat anbud baserat på upphandlingsunderlagen samt villkor som följer i avtal. 
 
Sammanfattning 

 
Upphandlingen omfattar Telefoni som tjänst, extern leverans av telefoni- och 
kommunikationstjänster för 35 myndigheter bestående av sex (6) kommuner samt 
kommunala bolag och kommunförbund. Karlskrona kommun är samordnande 
upphandlande myndighet i upphandlingen. Kontrakt tecknas med varje deltagande 
upphandlande myndighet. 
 
Utvärdering har skett enligt vad som framgår i upphandlingsdokumenten i enlighet med 
16 kap 1 § LOU. 
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet har utvärderats med bästa förhållandet 
mellan pris och kvalitet som grund. 
Vinnande anbud uppfyller samtliga obligatoriska krav enligt förfrågan. 
 
Antal anbud och utvärdering enligt bilaga tilldelningsbeslut Karlshamns kommun. 
 
Kvalificerad uppskattning ifrån upphandlad konsult och ansvarig upphandlare ifrån  
Karlskrona Kommun är att totalkostnaden generellt för samtliga upphandlade 
myndigheter i avtalet blir 30-40 % lägre jämfört med nuvarande avtal. Men eftersom 
datamängden har ökat generellt så beräknas ingen besparing budgetmässigt. 
Vinnande leverantör är samma som kommunen idag har avtal med. Avtalsstart 211201, 
enligt införandeplan.  
 
Kravställare i upphandlingen har varit:  
 
Frank Hansson, enhetschef kommunstyrelseförvaltningen,  
Maria Wallman, teletekniker kommunstyrelseförvaltningen,  
Niklas Skogman, teletekniker kommunstyrelseförvaltningen samt  
representanter ifrån deltagande kommuner/bolag. 
 
Deltagande kommunala bolag/förbund tar egna tilldelningsbeslut:  
 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Cura Individutveckling 
Kreativum i Blekinge AB 
Karlshamns Hamn AB 
Räddningstjänsten Västra Blekinge AB 
VMAB, Västblekinge Miljö AB endast på option pga pågående avtal 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-26 
Tilldelningsbeslut Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 

 
Upphandlare Kristin Martinsson 
Teletekniker Maria Wallman 
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§ 176 Redovisning av resultat av intern kontroll rörande ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst - kommunstyrelsen 2021/2506 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att även fortsättningsvis genomföra stickprovskontroller av ersättning till förtroendevalda 

inom kommunstyrelsen,  
 
att genomföra motsvarande stickprovskontroller gällande ersättning till förtroendevalda i 

samtliga nämnder och att detta fortsättningsvis sker återkommande, samt 
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att planera och genomföra stickprovskontrollerna och 

därefter återrapportera till respektive nämnd samt kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Av kommunstyrelsens 30 ledamöter och ersättare har 11 av dem erhållit ersättning för 
förlorad arbetsinkomst vid minst ett av kommunstyrelsens sammanträden under 
kontrollperioden september-december 2020. Samtliga 11 som erhållit ersättning för 
förlorad arbetsinkomst lämnade in intyg för förlorad arbetsinkomst. Ett av intygen visade 
sig vid närmare kontroll vara felaktigt. Polisanmälan har gjorts. 
 
Det finns rutiner och det görs ett antal kontroller i samband med ansökan om, samt 
utbetalning av, förlorad arbetsförtjänst. Det finns en särskild blankett för Intyg om 
inkomst/ ändrad inkomst för förtroendevald. 
 
Bakgrund 

 
Varje nämnd och styrelse har enligt kommunallagen ansvar för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll i verksamheten. Kontrollpunkten var denna gång ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Fråga ställdes till samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
med uppmaning att inkomma med intyg från arbetsgivaren för att styrka löneavdrag 
under perioden september-december 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19, § §, senast reviderat 21-05-03 §71 om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 
 
Bedömning 
 
Intern kontrollen samt befintliga rutiner fungerar tillfredställande. Den enskilde 
ledamoten har ansvar för att vid varje förändring av lön meddela detta till löneenheten 
på särskild blankett. 
 
Förbättring av rutinen för ansökan och utbetalning skulle kunna ske genom att den som 
begär ersättning om förlorad arbetsinkomst vid varje tillfälle skriver under denna 
begäran/mailar in begäran.  
I nuläget ombeds alla ledamöter vid ny mandatperiod inkomma med besked från 
arbetsgivaren som styrker aktuell lön. För att säkerställa/ ajourhålla löneuppgifterna 
skulle det årligen kunna begäras in arbetsgivarintyg på lönen. 
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Beslutsunderlag 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Rapport intern kontroll kommunstyrelsen förlorad arbetsinkomst 
 
Beslutet skickas till 

 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 177 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 
Omtag har gjorts vad gäller den beslutade genomlysningen av Karlshamnsfastigheter 
AB. Ett företag har fått i uppdrag att utföra genomlysningen och granskningsrapport ska 
levereras senast 2021-11-15.  
 
Uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt – arbetet går parallellt 
med genomlysningen av Karlshamnsfastigheter AB. Förslag lämnas efter att 
granskningsrapporten från genomlysningen är klar.  
 
Saneringarna i Möllebacken och Vägga påverkar resultatet med ca 500 tkr. Detta löses 
inom ramen för budgeten för deponier men sedan är den budgeten slut. 
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§ 178 Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 2021/2503 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Karlshamnskoalitionens mål och budget för 2022 med flerårsplan för 2023-

2024 innefattande inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och 
resultatbudget, balans- och kassaflödesbudget för Karlshamns kommunala verksamhet, 
med justeringen av revisorernas budget till den som kommunfullmäktiges presidium 
föreslår kommunfullmäktige. 
 
Fastställd resultatnivå är för år 
 

År Belopp (tkr) 

2022 22 000 

2023 22 000 

2024 23 000 

 
Fastställda nettoinvesteringar är för år  
 

År Belopp (tkr) 

2022 153 004 

2023 130 041 

2024 152 000 

 
att kommunstyrelsen ansvarar för samtliga investeringsprojekt i kommunala 

verksamheten,  
 
att skattesatsen är oförändrad, 22,33 kr, 

 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod för 

den kommunala verksamheten, 
 
att fastställa målnivån för soliditeten till i genomsnitt 60 % på en femårsperiod för den 

kommunala verksamheten, 
 
att fastställa målnivån för soliditeten till i genomsnitt 25 % på en femårsperiod för 
kommunkoncernen, 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2022 till 
150 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enlighet med finanspolicyn uppta kortfrisdtiga lån upp till 50 
mnkr, 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta 

dokument, Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024, samt 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 

följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningspåslag. 
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Beslutsunderlag 
 
Karlshamnskoalitionens budgetförslag 2022 
Karlshamnsoppositionens budgetförslag 2022 
Budget Revision 2022 och plan 2023-2024 
Protokollsutdrag KFPRES § 31/2021 
Revisorernas budget 2022 
 
Yrkanden 

 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till Karlshamnskoalitionens budgetförslag med 
justeringen av revisorernas budget till den som kommunfullmäktiges presidium föreslår 
kommunfullmäktige. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till Karlshamnsoppositionens budgetförslag.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Karlshamnskoalitionens budgetförslag.  
 
Reservationer 

 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Iréne Ahlstrand 
Mårlind (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
budgetförslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 179 Ekonomiuppföljning juli 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna informationen om det ekonomiska resultatet för juli 2021. 
 
Sammanfattning 

 
Resultatet visar en periodavvikelse på +39,8 mnkr, vilket fördelar sig med -21,3 mnkr för 
nämnderna och +61,1 mnkr för finansförvaltningen. Resultat för perioden kan läsas av 
på nämnds nivå, kontogrupp och verksamhet.  
 
Nämnden för arbete och välfärd har negativ avvikelse på grund av att volymerna ökar 
för placeringar, försörjningsstöd och LSS. Utbildningsnämndens negativa avvikelse 
beror till största del på utbetalda löneökningar som saknar periodbudget då 
finansförvaltningens anslag inte fördelats till nämnderna. Kommunstyrelsens positiva 
avvikelse förklaras av att budgeten är periodiserad med rak fördelningsnyckel på 
tolftedelar. 
 
Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på ökade skatteintäkter, 
ersättningar för sjuklönekostnader, försäljningar av exploateringsfastigheter och ränta på 
upplånat kapital samt avskrivningar på grund av lägre investeringstakt. Anslaget för 
periodens löneökningar har inte fördelats till nämnderna. 
 
Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens större investeringar redovisas per projekt 
och 136,2 mnkr av årets budget på 277 mnkr är förbrukad, vilket motsvarar 49 %. 
 
Kommunstyrelsens mindre investeringar med igångsättningsbeslut redovisas per projekt 
och 8,1 mnkr av årets budget på 27,1 mnkr är förbrukad, vilket motsvarar 30 %.  
 
Beslutsunderlag 

 
Ekonomiuppföljning juli 2021 
KS anslag till förfogande juli 2021 
Läsförtydligande ekonomiuppföljning 
 
Beslutet skickas till 

 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 180 Differentiering av personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) 2021/2363 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att justera personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) med korrekt procentsats till samtliga 
nämnder från finansförvaltningen med start räkenskapsåret 2021, samt 
 
att ge ekonomichef mandat att löpande genomföra omföring mellan finansförvaltning 
och nämnder på mellanskillnaden mellan bokfört PO-pålägg (40,15% SKR 
rekommendation) och faktiskt PO-pålägg.  
 
Sammanfattning 

 
Personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av 
riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal 
mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och 
avtalspensioner). 
 
Överskott på finansförvaltningen hänförda till differentierade PO-pålägg föreslås fördelas 
ut till nämnderna med hänsyn till låga incitament för att anställa personer som omfattas 
av PO-pålägg lägre än schabloniserade 40,15%. Differentieringen av PO-pålägg kan 
kopplas till olika åldersspann och inkomster. Nämnderna kommer efter justering 
redovisa och rapportera korrekta jämförelsesiffror till SCB. Statistiken till SCB ligger 
bland annat till grund för öppna jämförelser mellan kommuner. 
 
Bakgrund differentiering av personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) 
 
I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifter samt pålägg för pensionskostnader och 
avtalsförsäkringar. Från 1 januari 2021 infördes en tillfällig lag som löper till och med 31 
mars 2023 och som avser nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga som vid årets 
ingång fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen har tillkommit för att motverka negativa 
effekter av covid-19 samt för att arbetsgivare skall behålla personal som är nyanställd.  
 
Nedsättning av arbetsgivaravgifterna innebär att PO-pålägg om 40,15% minskar till 
25,5% enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekommendation. Procentsatsen 
gäller upp till en lön på 25 000 kronor. Under juni, juli och augusti 2021 sker ytterligare 
en nedsättning till 10,21% för att öka möjligheterna för personer som är inom 
åldersspannet att anställas, behålla anställning eller erbjudas extra arbeta.  
 
Åldersspannet 15-18, 65-67 och över 67 år har särregler sedan tidigare som innebär 
lägre PO-pålägg än 40,15%. Särreglerna säkerställer att det finns incitament att anställa 
och behålla personer inom dessa åldersspann. Utöver differentierat PO-pålägg för olika 
åldersspann finns även PO-påläggs skillnader på grund av inkomst.  
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  ÅLDERSDIFFEREN-    ÅLDERSDIFFEREN-  ÅLDERSDIFFEREN-  ÅLDERSDIFFEREN-  

TIERING  TIERING  TIERING  TIERING  

2021  2021  fr.o.m. 1.1.2021*    

        upp till 25 tkr/mån:  upp till 25 tkr/mån:  

Ålder  Födda 1954--1955  Födda 1956--1997  Födda år 1998–2002  Födda 2003-2006 

S:a PO-pålägg 
Totalt* 

15,81% 40,15%  25,45%  15,93% 

Månadsinkomst < 42 625 45000 55000 

S:a PO-pålägg 
Totalt* 37,14% 39,11% 45,53% 

*Rekommenderade PO-pålägg från SKR 

Samtliga nämnder förutom finansförvaltningen har i redovisat utfall PO-pålägg 
om 40,15% även för de som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år eller som på grund 
av särregler har ett annat PO-pålägg än 40,15%. Nämnderna har därmed inte fått ta del 
av tillfällig nedsättningen eller fördelen av särregler som påverkar PO-pålägget. De 
ekonomiska incitamenten för att anställa eller behålla yngre och äldre medarbetare på 
grund av ändrat regelverk eller särregler är därmed låga. Om PO-pålägget inte justeras 
påverkas även det inrapporterade räkenskapssammandraget till SCB som ligger till 
grund för statistik och öppna jämförelser mellan kommuner.  
 
I ekonomisystemet saknas möjligheten att individanpassa PO-pålägg enligt ålder eller 
inkomst. Därmed kostnadsförs schabloniserat PO-pålägg för samtliga medarbetare med 
40,15% på nämnderna. Den faktiska arbetsgivaravgiften som deklareras till skatteverket 
är lägre än den schabloniserade som ingår i PO-pålägget p g a åldersdifferentieringen 
och därmed finns ett överskott som redovisas på finansförvaltningen. Påläggen för 
pensioner är schabloniserade på nämnderna. Faktisk pensionskostnad påverkas av 
inkomstens storlek för individen, då premierna ökar vid inkomster över brytpunkten. 
Även för pensionerna finns därför ett överskott som redovisas på finansförvaltningen. 
 
Med hänsyn till ovan beskrivna bakgrund föreslås nämnderna kompenseras med belopp 
som motsvarar mellanskillnaden mellan 40,15% (PO-pålägg) och de faktiska 
kostnaderna för arbetsgivaravgifter och pensionskostnader. Nämnderna föreslås erhålla 
differentierade PO-pålägg genom omföring från finansförvaltning till nämnder eller 
genom annan justering. Arbetsgivaravgifter kan justeras månadsvis och 
pensionskostnader årligen. Ekonomichef föreslås få mandat att genomföra omföringen 
resterande del av året.  
 
Arbetsgivaravgifter kan justeras månadsvis och pensionskostnader årligen. I 
ekonomisystemet finns bokförda lönekostnader per individ, vilka kommer att ligga 
tillgrund för beräkning av nya sociala avgifter. Mellanskillnaden mellan beräknade nya 
sociala avgifter och bokförda sociala avgifter avses omföras från finansförvaltningen till 
nämnderna genom kreditering av verksamheternas konton för sociala avgifter. 
Pensionskostnaderna följer samma metodik på helårsbasis, men datakällan avser vara 
personalsystemet. Ekonomichef föreslås få mandat att genomföra omföringen 
resterande del av året. 
 
Beslutsunderlag 

 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-02 
Bilaga PO-pålägg arbetsgivaravgifter deklaration 2021 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-21 

Sida 18(51) 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer  
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-21 

Sida 19(51) 

 
 
§ 181 Attestordning för kommunstyrelsen per 2021-09-01 2020/761 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta ny attestordning för kommunstyrelsens driftbudget och investeringsbudget 
 
att attestordning enligt kommunstyrelsens beslut 2021-06-08 § 160 upphör att gälla 

 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens attestordning för driftbudget och investeringsbudget har reviderats 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Attestordning KS 2021-09-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Lönechef Annika Risberg  
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Systemförvaltare Jörgen Nilsson  
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Marie Nilsson 
Controller Susanne Andersen 
Administratör Aili Martinsson 
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§ 182 Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian med avtal för biblioteket 

2021/1555 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka kulturnämndens driftbudget för att betala hyran för biblioteket i Citygallerian 
med 600 tkr 2022,  
 
att i budgetprocessen inför 2024 beakta kulturnämndens behov av utökad driftbudget för 
att betala hyra för biblioteket i Citygallerian med 850 tkr 2024.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att avsätta 1 000 tkr i investeringsbudgeten för 2022 och 1 500 tkr i 

investeringsbudgeten för 2024. Investeringsmedlen är för inredning samt 
hyresgästanpassningar. 
 
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 
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 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. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 144, delegera till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att fatta beslut om nytt avtal för biblioteksverksamheten i Citygallerian efter 
det att kulturnämnden behandlat ärendet. Kulturnämnden yttrade sig i ärendet 2021-06-
30, § 51.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter hörande av kulturnämnden att ge 
fastighetschefen i uppdrag att gå vidare med liggande förslag rörande ändring av 
hyresavtal i Citygallerian. 
 
Beslutsunderlag 

 
Protokollsutdrag KS § 144/2021 Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian 
med avtal för biblioteket 
Driftbudget och investeringsbudget bibliotek Citygallerian 2021-05-20 
Hyresavtal Citygallerian åt omsorgsnämnden 1-18-401 
Protokollsutdrag KN § 51/2021 Ersätta avtal för Arbete och Välfärd i citygallerian 
med avtal för biblioteket 
 
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.  
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kulturnämnden 
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§ 183 Omförhandling av hyresavtal för skatehallen Halda Utvecklingscentrum 

2021/1885 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att överlåta diskussionen kring lokalhyra till kommundirektören, samt 

 
att uppmana teknik- och fritidsnämnden att ta ställning till behovet av lokalen på längre 
sikt. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-06-17, § 100, att skicka en uppmaning till 
kommunstyrelsen om att omförhandla hyran för skatehallen i Svängsta. 
 
Av beslutet framgår det inte tydligt vilket behov av lokalen som nämnden ser men en 
rimlig tolkning är att man ser ett behov på åtminstone kort sikt annars hade inte frågan 
om omförhandling varit aktuell. 
 
Då bolaget som äger lokalen är helägt av kommunen bör en diskussion kring hyra 
kunna skötas av förvaltningsorganisationen och bolaget. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-09-01 
Protokollsutdrag TFN § 100 2021 Omförhandling av hyresavtal för skatehallen 
Halda 
Hyresavtal för skatehallen Halda 
 
Beslutet skickas till 

 
Teknik- och fritidsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 184 Nedläggning av Trafikverkets rastplats, Åryd 1:143 - uppskattning av 

kostnad för olika driftsalternativ 2021/1898 2021/1898 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att verkställa alternativ 3.  

 
Sammanfattning 

 
Trafikverket har under längre tid använt delar av den kommunala fastigheten Åryd 1:143 
som rastplats med toaletter, soptunnor och informationstavla. Trafikverket har aviserat 
att de kommer att lägga ner rastplatsen från och med 2021-09-30. 
 
Innan området överlämnas i kommunal regi kommer kommunen att föreslå att 
Trafikverket tar bort alla Trafikverkets tillhörigheter inklusive byggnader, bänkar, skyltar, 
buskage samt all form av hänvisning till rastplatsen och sår igen ytorna med gräs samt 
spärrar av den östra delen för allmänheten. 
 
Fram tills dess att kommunen vet hur fastigheten ska utvecklas kommer kostnader för 
drift och underhåll belasta budget för den allmänna markreserven. 
 
Frågan har diskuterats med näringslivet i kommunen men ingen näringsidkare är 
intresserad av att fortsätta driva rastplatsen i privat regi. Det finns heller inget intresse 
för att använda ytan till något annat. 
 
Det är även möjligt att återställa ytan eller att sälja fastigheten i sin helhet i befintligt 
skick. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-31, § 240, att ge markförvaltaren i 
uppdrag att till kommunstyrelses arbetsutskotts sammanträde 2021-09-07 återkomma 
med förslag på olika handlingsalternativ samt kostnadsförslag för de olika alternativen. 
 
Nedan följer en kostnadsbedömning av tre alternativ för drift av fastigheten Åryd 1:143: 
 
Alternativ 1: att kommunen driver rastplatsen i egen regi likt tidigare: 
Kostnaden beräknas till 260 – 300 tkr/år plus ca 30- 50 tkr/år i reparation och 
återställning av skadegörelse, nedskräpning mm (enligt uppgifter från Trafikverket). 
 
Alternativ 2: att kommunen låser toalettbyggnader och tar bort soptunnor men behåller 
asfalt, rabatter, bänkar gräsytor likt tidigare: 
 

Underhåll byggnad ca 5 000 kr/år 

Gräs klippning ca 6 ggr/år = 10 000 kr/år 

Rabatter mm ca 5 000 kr/år 

Snöröjning ca 5 000 kr/år 

Reparation och återställning av skadegörelse ca 30-50 000 kr/år 
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Alternativ 3: att Trafikverket river byggnader, tar bort asfalt, stensättning, alla övriga 
tillhörigheter och besår ytan med ängsgräs: 
 

Gräs klippning ca 6 ggr/år = 10 000 kr/år 

Snöröjning ca 5 000 kr/år 

Nedskräpning mm ca 5 000 kr/år 

 
Om toalettbyggnaderna ska vara kvar föreligger det ett omfattande renoveringsbehov 
enligt Trafikverket. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-09-07, § 252, att ge markförvaltaren 
följande uppdrag: att kostnaderna kring gräsklippning och snöröjning i alternativ 3 ska 
förtydligas inför ärendets behandling i kommunstyrelsen, samt  
att ärendet ska kompletteras med en beskrivning av vilka diskussioner med näringslivet 
som ägt rum i frågan. Nedan redovisas dessa uppgifter:  
 
Alternativ 3 innebär att Trafikverket river byggnader, tar bort asfalt, stensättningar och 
alla övriga tillhörigheter. Återställningen av ytan kommer att bli ängsmark med gräs. 
Detta kommer att innebära en dubblerad kostnad för kommunen gällande skötseln av 
gräsytan och hanteringen av nedskräpning mot kommunens tidigare driftskostnader av 
Åryd 1:143. 
 
Nuvarande kostnad och kommande kostnad för kommunen inom parantes för drift och 
underhåll av hela fastigheten. 
 

Gräs 
  

5000 (10 000) Dubblerad kostnad på grund av större gräsyta. 

Snöröjning 
 

5000 Samma kostnad som tidigare. 

Nedskräpning mm 

 

2500 (5000) Dubblerad kostnad för nedskräpning då det 
inte kommer att finnas någon möjlighet att slänga skräp.  

 
Diskussioner angående försäljning, hyra eller arrende av hela eller delar av fastigheten 
har förts med tänkbara intressenter så som Eriksberg Vilt & Natur, 
Riksdagsmannagården och Guöviks byvägs samhällsförening utan att någon av dessa 
har visat något intresse för någon form av verksamhet på fastigheten. 
 
Det har sedan Trafikverket aviserade avvecklingen av rastplatsen varit allmänt känt i 
bygden och på sociala medier utan att någon intressent har visat något intresse att 
bedriva verksamhet på ytan. 
 
Beslutsunderlag 

 
Markförvaltare Martin Einarssons tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Protokollsutdrag KSAU § 252/2021 Nedläggning av Trafikverkets rastplats, Åryd 1:143 - 
uppskattning av kostnad för olika driftalternativ 
Kartbilaga 
Brev från Trafikverket rörande Åryds rastplats 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till alternativ 2.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till alternativ 3 med tilläggsyrkandet att gräset 
inte ska klippas.   
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på Björn Tenland Nurhadis tilläggsyrkande.   
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings och Per-Ola Mattssons yrkanden 
och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Magnus Gärdebring begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Den som biträder Magnus Gärdebring med fleras yrkande röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 10 röster enligt arbetsutskottets förslag och 5 röster enligt 
Magnus Gärdebring med fleras yrkande. 
 

Namn Ja Nej Avstår 

Per-Ola Mattsson X   

Mats Dahlbom  X   

Magnus Gärdebring  X  

Björn Tenland Nurhadi X   

Charlott Lorentzen X   

Elin Petersson   X  

Marie Sällström X   

Christel Friskopp X   

Magnus Sandgren   X  

Tor Billing X   

Marco Gustavsson  X   

Bodil Frigren Ericsson  X  

Annika Westerlund X   

Ida Larsson X   

Iréne Ahlstrand Mårlind  X  

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Vidare ställer ordförande proposition på Björn Tenland Nurhadis tilläggsyrkande och 
Per-Ola Mattssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Iréne Ahlstrand Mårlind (M) reserverar sig till förmån för Magnus 
Gärdebrings yrkande.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) reserverar sig till förmån för Björn 
Tenland Nurhadis tilläggsyrkande.  
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
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§ 185 Markanvisning, del av Karlshamn 2:1 2021/2455 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna markanvisningsavtal med Lapsana Karlshamn AB. 
 
Sammanfattning 

 
Lapsana Karlshamn AB, ägare till fastigheten Varvet 1 (First Hotell Karlshamn), är 
intresserade av att utöka sin verksamhet. De har inkommit med en förfrågan om att 
detaljplanelägga och förvärva ytan mellan Hamngatan, Bodekullsvägen och Varvsgatan, 
se karta bilaga 2. De vill bygga lägenheter, gym och spa som ska sitta ihop med dagens 
byggnad. Intressenten har inkommit med ritningsförslag på tänkt tillbyggnad, se bilaga 
1. 
 
Markanvisningsavtal har tagits fram med förutsättningen att intressenten får förvärva 
området för 2000 kr/kvm BTA (ca 3 500 000 kr) när detaljplanen vinner laga kraft. 
Intressenten står för samtliga kostnader kopplat till planen och eventuella kostnader som 
kan uppstå på allmän platsmark i samband med exploateringen.  
 
Lapsana Karlshamn AB är ett dotterbolag till AB Lomma Tegelfabrik. 
 
Tjänstemannaorganisationen ser positivt på förslaget, förutsatt att vissa trafikfrågor kan 
lösas i planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 

 
Markanvisningsavtal 
Karta, bilaga 2 
 
Beslutet skickas till 

 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 186 Avtal om anläggningsarrende, DUL fastigheter, Karlshamn 5:1 2021/2101 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna avtal om anläggningsarrende mellan Karlshamns kommun och  
DUL fastigheter AB på del av fastigheten Karlshamn 5:1. 
 
Sammanfattning 
 
DUL Fastigheter AB har tecknat köpekontrakt med Patrik Sundbladh om förvärv av 
byggnad på ofri grund med adress Saltsjöbadsvägen 42 inom fastigheten  
Karlshamn 5:1. Med detta som bakgrund har bifogat avtal upprättats. 
 
Beslutsunderlag 

 
Avtal om anläggningsarrende 
Kartbilaga A 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Markförvaltare Martin Einarsson 
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§ 187 Sommarstaden 6 önskemål om friköp av arrendetomt 2021/1579 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa friköpspriset för fastigheten Sommarstaden 6 till 275 000 kr. 
 
Sammanfattning 

 
Elisabet Andersson har bostadsarrende på fastigheten Sommarstaden 6. Fastigheten 
ligger i den södra delen av Sommarstaden, där fastighetsbildning skett så att alla 
arrendetomter är egna fastigheter. Övriga arrendetomter i det området är sålda. (I den 
norra delen av Sommarstaden har inte fastighetsbildning skett utan där arrenderar 
föreningen hela området.)  
 
Enligt de uppgifter som arrendatorn inlämnat till kommunen framgår att arrendatorerna 
blivit erbjudna att friköpa sina arrendetomter för ett friköpspris om 110 kr/kvm (för 
bebyggda tomter), + indexjustering från år 1994. I kommunens arkiv har inte något 
beslut om köpeskilling eller andra handlingar kring förutsättningar för friköp återfunnits. 
Det får ändå antas att det PM som bifogats intresseanmälan kommer från kommunen. 
 
En köpeskilling baserad på 110 kr/kvm (fastigheten är bebyggd och har enligt uppgift 
egen infiltration) ger ett friköpspris på ca 45 000 kr (110kr/kvm *300 kvm *( 1 918 (Index 
2020) / - 1 419 (Index 1994)) = 44 605 kr. 

 
Innan arrendatorn bifogat ovannämnt PM till kommunen gjorde kommunen arkivsökning 
för att utreda vilka förutsättningar som gällde i samband med de friköp som gjordes av 
övriga fastigheter i området. Då några handlingar inte kunde återfinnas lät kommunen år 
2020 göra en fastighetsvärdering för att fastställa friköpspriset. Värderingen bedömde 
friköpspriset till 275 000 kr. 
 
På tjänstemannanivå har bedömningen gjorts att ett friköpspris idag bör motsvara 
dagens värde, d.v.s. 275 000 kr. 
 
Arrendatorn hävdar att det är friköp i enlighet med PM från 1994 som skall tillämpas och 
önskar ett politiskt beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 
Mark- och Exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse daterad 2021-08-
02 
Brev med intresseanmälan om friköp samt PM 
angående köpeskilling m.m. 
Karta Sommarstaden 6 
Fastighetsvärdering Sommarstaden 6 
 
Beslutet skickas till 

 
Arrendator Elisabet Andersson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Ekonom Susanne Andersen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 188 Återkallande av uppdrag rörande strategiskt program Stilleryd-Elleholm 

2020/3574 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att återkalla uppdraget till stadsbyggnadsavdelningen rörande upprättande av ett 

strategiskt program för området Stilleryd-Elleholm, samt  
 
att uppdra åt förvaltningen att så snart som möjligt återkomma med förslag på åtgärder 

för att skapa etableringsbar mark nordväst om Stilleryd. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15, § 290, att uppdra åt 
stadsbyggnadsavdelningen att starta arbetet med upprättande av ett strategiskt program 
för området Stilleryd-Elleholm. Syftet var att på ett så ordnat och långsiktigt sätt som 
möjligt utveckla området inom ramen för kommunens översiktsplan. Sedan beslutet togs 
har utvecklingen inneburit ett ökat tryck på etableringsbar mark i delar av området vilket 
aktualiserat frågan om alternativ till strategiskt program.  
 
Förenklat kan man se två alternativ på hur man kan gå fram för att skapa etableringsbar 
mark där strategiskt program är den ena och att hantera detaljplaner och bygglov 
efterhand som behov uppstår är den andra. Man kan sammanfatta det som att kvalitet 
ställs mot ställtid. 
 
Det finns fördelar med ett strategiskt program som bland annat innebär att man efter 
genomförandet kan nyttja området på ett mer effektivt sätt och också kan hantera 
markområden som inte ägs av kommunen samt att totalkostnaden för kommunens 
planarbete på lång sikt blir lägre och den sammanvägda kvaliteten högre. Nackdelen är 
att processen tar relativt lång tid från start till möjlig färdig detaljplan med följande 
bygglov. 
 
Alternativet är att efterhand som intresse visas initiera ett detaljplanearbete på ett mer 
avgränsat område eller på annat sätt hantera utveckling och etablering löpande. 
Fördelen är kortare tid för processen för byggnation på en utpekad yta. Nackdelen är 
brist på helhet och långsiktighet samt på lång sikt högre kostnader för kommunens 
planarbete. 
 
Överväganden har skett under sommaren där uppdraget till förvaltningen har varit att på 
kortast möjliga tid få fram byggbar mark i anslutning till Stillerydsområdet med anledning 
av de ökade kraven på snabbhet från aktörer i samband med förfrågningar. För att möta 
detta föreslås därför att beslutet om strategisk plan för Stilleryd återkallas samt att 
kommunen istället löpande arbetar med utveckling av området. Det gör att 
kommunstyrelsens arbetsutskott efterhand som behov uppstår kan behandla frågan om 
beställning av detaljplaner eller andra åtgärder som kan krävas för utveckling av delar 
av Stilleryd. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Protokollsutdrag KS § 290/2020 Strategiskt program Stilleryd - Elleholm 
Kartbilaga 
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Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Controller Susanne Andersen 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-21 

Sida 32(51) 

 
 
§ 189 Valdistrikt vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige  2022 

2021/2259 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå Länsstyrelsen att valdistrikten i Karlshamns kommun hålls oförändrade.  
 
Sammanfattning 

 
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000 till 2000 röstberättigade. Om 
det finns särskilda eller synnerliga skäl får ett valdistrikt innehålla fler eller färre 
röstberättigade. I Karlshamns kommun fanns vid förra riksdagsvalet följande valdistrikt 
och antal röstberättigade: 
 
Valdistrikt: Antal röstberättigade: 

1:a Högadal 1351  
2:a Prästslätten 1384 
3:e Stadsporten 1419 
4:e Torget 1461 
5:e Österslätt 1253 
6:e Tubbaryd 1161 
7:e Skogsborg 1120  
8:e Vägga 1506 
10:e Hällaryd 1720 
12:e Horsaryd 1729 
13:e Korpadalen 1290 
14:e Froarp 1699 
15:e Centrala Asarum 1555 
17:e Svängsta NÖ 1378 
18:e Svängsta SV 1034 
19:e Mörrum V 1217 
20:e Mörrum Ö 1293 
21:a Gustavstorp     1124 
 
Länsstyrelsen ska efter förslag från kommunfullmäktige enligt 4 kap. 17 § vallagen 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen 
senast året före ordinarie riksdagsval. I de fall en förändring av distrikten görs ska 
länsstyrelsens beslut meddelas senast den 1 december året innan beslutet tillämpas 
första gången.  
 
Uppfattningen är att valdistrikten i nuvarande form fungerar väl. Dock är arbetet med 
granskning av förtidsröster tidskrävande. Bedömning görs därför att antalet valdistrikt 
inte bör minskas, vilket skulle ge varje vallokal en ökad belastning av röstande och 
förtidsröster. Ingen kritik kring valdistrikten har inkommit till kansliets kännedom. 
 
Valnämnden beslutade i § 3/2021 att föreslå kommunfullmäktige att valdistrikten hålls 
oförändrade under kommande allmänna val.  
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Beslutsunderlag 
 
Valnämndens beslut § 3/2021 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-23 
Valdistriktsindelning 
 
Beslutet skickas till 

 
Länsstyrelsen i Blekinge 
Valnämnden 
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§ 190 Yttrande avseende samråd om riskhanteringsplan för översvämningsrisk 

2021/1952 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta yttrandet och översända detsamma till Länsstyrelsen Blekinge.  

 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen Blekinge har utarbetat en riskhanteringsplan för Karlshamn. 
Riskhanteringsplanen behandlar översvämningsrisk från havet samt Mieån. Det är 
viktigt att tydliggöra att riskhanteringsplanen inte gäller hela kommunens geografiska 
område utan för en del av Karlshamns kommun, längs en del av kommunens 
kuststräcka samt längs en begränsad sträcka av Mieåns nedre del. 
 
Riskhanteringsplanens uppgift är att identifiera och prioritera nödvändiga åtgärder 
utifrån riskerna som identifierats i riskkartorna.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 

 Översvämningsrisken är större för havet än för Mieån. 

 Konsekvenserna är störst för bebyggelse och infrastruktur i centrala Karlshamn 
och Väggaområdet samt Stillerydshamnen.  

 Översvämning kan även påverka Karlshamns hamnar, där flera miljöfarliga 
verksamheter och sevesoanläggningar är koncentrerade.  

 Även skyfall bör beaktas i framtagandet av fysiska åtgärder. 
 
För kommunkoncernen innehåller planen totalt 30 åtgärder, varav kommunen är 
ansvarig för 25 åtgärder, KEAB två åtgärder, Miljöförbundet två åtgärder och 
Räddningstjänsten en åtgärd. Kommunens åtgärder koncentreras framför allt till dem 
som ingår i kommunens ordinarie uppdrag inom ramen för annan lagstiftning. 
Åtgärderna är främst förebyggande och handlar om att ta fram underlag för prioritering 
av fysiska åtgärder eller upprätta rutiner som innebär att konsekvenserna av en 
översvämning minskar. Samtliga åtgärder presenteras i bilaga 1 till planen. 
 
Planen har tagits fram i samverkan med representanter från kommunkoncernen och det 
mesta som har framkommit genom arbetet är sådant som kommunen och Länsstyrelsen 
redan känt till och till viss del hanterar. Kommunen delar länsstyrelsens uppfattning kring 
den samlade bedömningen och vikten av att dessa åtgärder genomförs så långt möjligt 
och inom upprättad tidplan. 
 
Kommunen har därmed inga ytterligare synpunkter på den aktuella planen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande samråd riskhanteringsplan 
Riskhanteringsplan Karlshamn_samråd 
Bilaga 1 åtgärder Karlshamn 
Bilaga 2 MKB Karlshamn 
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Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, kommundirektör 
Mats Hadartz, säkerhetschef 
Karlshamns hamn, Jessica Karlsson 
KEAB, Ken Sellén 
Miljöförbundet, Jonas Engzell 
Räddningstjänsten, Magnus Kärvhag 
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§ 191 Yttrande till mark- och miljödomstolen avseende VA-anslutning, mål nr M 

2979-21 2021/1985 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna yttrandet och översända detsamma till Växjö tingsrätt, mark- och 

miljödomstolen. 
 
Sammanfattning 

 
Karlshamns kommun har den 30 juni 2021 av mark- och miljödomstolen i Växjö 
förelagts att svara på ansökan om stämning i mål nr M 2979-21 gällande anslutning till 
VA. Domstolen måste ha svaret senast den 1 september 2021. Kommunstyrelsen 
förslås godkänna förvaltningsjuristens yttrande och översända detsamma till Växjö 
tingsrätt, mark- och miljödomstolen.  
 
Beslutsunderlag 

 
Förvaltningsjurist Elisabeth Olssons yttrande 2021-08-23 
Mark- och miljödomstolens stämning 2021-06-30 
 
Beslutet skickas till 

 
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
Förvaltningsjurist Elisabeth Olsson 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-21 

Sida 37(51) 

 
 
§ 192 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgsförvaltningen 

Karlshamns kommun 2021/2405 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
De gällande tillämpningsanvisningarna för avgifter reviderades senast 2016. Sedan 
dess har nya beslut fattats i omsorgsnämnden som gör att anvisningarna behöver 
revideras. Arbetet med avgifter behöver även förändras i syfte att förenkla både 
handläggning och för den betalande medborgaren. 
 
Den stora förändringen i de reviderade tillämpningsanvisningarna gäller framräkning av 
timtaxan. Idag räknas timtaxan fram som faktiskt självkostnadspris där man tar hänsyn 
till bland annat personalens löneutveckling. Detta skapar en årligen återkommande 
fördröjning när man ska sätta priset på timtaxan. Det beror på att man behöver vänta in 
exempelvis lönesättning. Omsorgsnämnden har årligen behövt ta beslut om timtaxan. 
Framtaget förslag är att timtaxan framöver beräknas utifrån prisbasbeloppet (PBB). Det 
skulle innebära att nivån för timtaxan blir lättare att beräkna. Det blir en tydlighet 
gentemot medborgaren. Förutsättningarna för avgiftshandläggarna att förbereda i 
systemet för igångsättande av de nya avgifterna förbättras och nämnden behöver inte ta 
årliga beslut. 
 
Det finns en liten differens i kostnadsutvecklingen, som blir något lägre om man utgår 
från PBB istället för tidigare uträkningsmodell. Därav avser verksamheten att följa 
siffrorna under fem år. 
 
Beslutsunderlag 

 
Protokollsutdrag ON § 100/2021 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
Förslag till reviderade tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
Beskrivning av förslag till ändringar i reviderade tillämpningsanvisningar för avgifter 
inom omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
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§ 193 Revidering av kommunens riktlinjer avseende servering och försäljning av 

alkoholhaltiga drycker 2021/477 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att anta förslag till reviderade riktlinjer för servering och försäljning av alkoholdrycker. 

 
Sammanfattning 
 
Enligt 8 kap 9 § alkohollagen (2010:1622) ska Sveriges kommuner tillhandahålla 
information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt 
riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Kommunens riktlinjer ska vara 
utformade på ett sätt som gör att sökande, genom att ta del av riktlinjerna, i förväg kan 
bedöma om det går att få ett tillstånd eller inte.  
 
Den föreslagna revideringen ska tydliggöra för en ny sökande/befintlig tillståndshavare 
vad som begärs vid en ansökan om serveringstillstånd samt vilka bestämmelser som 
gäller enligt alkohollagen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-06 att återremittera ärendet till 
förvaltningen för omarbetning av underlaget. De delar i texten som har justerats efter 
återremittering har markerats med mörkblå färg.  
 
Beslutsunderlag 

 
Reviderade riktlinjer för servering och försäljning av alkoholhaltiga drycker 
 
Beslutet skickas till 
 
Tillståndsenheten i västra Blekinge 
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§ 194 Karlshamnsförslag - Sommarscen vid pappersbruket, Långasjön 2021/2323 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att avslå förslaget med hänvisning till att det redan finns ett flertal utomhusscener runt 
om i kommunen.  
 
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. 
 
2021-05-26 lämnades förslag om sommarscen vid pappersbruket vid Långasjön i 
Asarum. Förslaget har under publicering uppnått 136 röster. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Förslag inlämnat 2021-05-26 
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§ 195 Karlshamnsförslag - Uppdatering av integrationsplan 2021/2055 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att remittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd. 
 
2021-04-01 lämnades förslag om uppdaterad integrationsplan. Förslaget har under 
publicering uppnått 80 röster. 
 
Förslagsställaren hänvisar till behov av att minska segregationen i kommunen och 
föreslår följande. 
 

1. Uppdatera kommunens integrationsplan 
2. Införa ett rådrum där invånare kan få hjälp till självhjälp. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-07-09 
Förslag inlämnat 2021-04-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
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§ 196 Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T 

Nurhadi (SD) 2019/4002 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 

 
Björn T Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för 
rekrytering av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner. 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekryteringar enligt motionens intentioner. 
 

Motionären skriver i motionen att ”genom kommunal samverkan mellan kommuner kan 
rekrytering och utbildning effektiviseras samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten 
kan höjas och tillgången till lämpliga familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är 
lämplig flytta till grannkommunen och fortsätta verksamheten där, då informationen 
mellan socialtjänsterna inte följer med när man flyttar. Vidare kan kompetensen hos 
både familjehem och socialsekreterare inom familjehemsvården höjas.” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 33, att remittera motionen till 
nämnden för arbete- och välfärd för beredning. Nämnden för arbete- och välfärd 
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23, § 42 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
I sitt yttrande skriver nämnden att intentionen i skrivelsen är god. Karlshamns kommun 
har svårt att rekrytera egna familjehem. Nämnden tvingas ofta att välja konsulentstödda 
familjehem som är betydligt mer kostnadskrävande, men bedöms inte ge ett bättre 
resultat än egna familjehem. Något måste göras för att öka rekryteringen av familjehem 
och jourhem.  
 
Cura individutveckling har tidigare haft ett samordningsansvar för vissa av länets 
kommuner. I uppdraget ingick att rekrytera och utreda familjehem. Kommunerna drog 
sig ur detta samarbete, då resultatet inte var tillräckligt bra. Cura kunde ibland inte finna 
familjehem och kommunerna fick själva ansvara för rekryteringen. Det är därför mycket 
tveksamt om kommunerna i Blekinge vill genomföra ett liknande koncept.  
Rutinerna i Karlshamn vid placering i familjehem utanför kommunen är följande:  
 
Kommunen är skyldig att kontrollera med de kommuner som har pågående placeringar i 
familjehemmet och höra deras inställning till en placering från vår kommun. Kommunen 
är även skyldig att alltid göra en egen utredning oavsett hur nyligen en annan kommun 
har gjort en utredning. Dessutom skall en noggrann kontroll göras med de kommuner 
som tidigare har placerat i familjehemmet.  
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Vid en enkel kontroll med övriga kommuner i länet, så finns det sannolikt ett intresse att 
samverka när det gäller rekrytering av familjehem. Det finns i länet en nätverksgrupp 
med familjehemssekreterare. Denna nätverksgrupp skulle kunna få uppdraget att skapa 
en familjehemsbank som kommunerna i länet kan använda sig av.  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson och nämndens bedömning är att det är av vikt att 
ge nämnden för arbete och välfärd (nuvarande omsorgsnämnden) i uppdrag att 
tillsammans med länets kommuner ta fram förslag till samverkan kring rekryteringar av 
familjehem samt att utreda förutsättningarna för ett system för samverkan. Detta 
förutsätter att kommunerna i länet medverkar.  
 
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-13 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
 
Yrkanden 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Bodil Frigren Ericsson (L), Tor Billing (SD), Magnus 
Gärdebring (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Magnus Sandgren (M) och Elin Petersson 
(M) yrkar bifall till motionen.  
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.   
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Bodil Frigren Ericsson (L), Tor Billing (SD), Magnus 
Gärdebring (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Magnus Sandgren (M) och Elin Petersson 
(M) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 197 Motion om att införa språktest vid anställning av förskolepersonal -Björn T 

Nurhadi (SD) m fl 2020/677 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Britt Karlsson (SD) och Mona Wettergren (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-17 lämnat in motion om att införa språktest 
vid anställning av förskolepersonal. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att utreda ett införande av språktest vid anställning av förskolepersonal.    

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-09-01 § 244, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-12-08, § 84 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver utbildningsnämnden att i Skolverkets information angående 
Svenska för invandrare (SFI) kan man läsa att i den kommunala vuxenutbildningen SFI 
får elever betyg på varje avslutad kurs. Kunskapskraven är formulerade utifrån fem 
kunskapsområden: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion 
och skriftlig färdighet. Betygsskalan har sex steg. Betygen A–E är godkända betyg till 
skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Vid betygssättningen ska resultatet 
på nationella prov särskilt beaktas. Betygen från SFI borgar för en bra bild av den 
sökandes kunskaper i svenska som rektor kan beakta vid rekrytering.  
 
Det finns ett antal kommuner som har infört språktest vid anställning, men det rör sig 
mest om anställning inom vård och omsorg. Förskolan har krav på att det ska finnas 
legitimerade förskollärare på förskolan och övrig personal som tillsvidareanställs har 
barnskötarutbildning eller motsvarande utbildning. Det finns idag inga nationella 
språktest att använda vid anställning av förskolepersonal, så de huvudmän som avser 
att göra språktest måste själva ta fram dessa test.  
 
Botkyrka kommun har sedan 1 juli 2020 krav på att den som skall anställas inom vård- 
och omsorgsverksamheter samt förskola ska genomgå ett arbetsprov/språktest. Det är 
enbart de kandidater som de avser att erbjuda anställning som gör provet. Kommunen 
har tagit fram ett språktest som utförs via en digital enhet och ligger på SFI 
gymnasiekompetens. Testet är uppdelat i tre avsnitt; läsförståelse, hörförståelse och 
skriftlig förståelse. Den muntliga förmågan bedöms vid intervjutillfället. För införande av 
ett språktest som en del i rekryteringsprocessen för alla nyanställningar inom vård- och 
omsorgsverksamheter samt förskola har kommunen avsatt 2 miljoner kronor.  
Eftersom kommunen nyligen börjat med språktest, så har de inte ännu gjort någon 
utvärdering.  
 
Rektorer med ansvar för förskolor i Karlshamns kommun betonar att ett fungerande 
språk är viktigt för kommunikationen med barn, kollegor och vårdnadshavare. Minst lika 
viktigt är personalens förmåga att kommunicera, bemöta och utmana barn, skapa 
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relationer m.m. Detta kan man inte mäta genom tester, utan rektor gör då en bedömning 
utifrån referenser och intervjusituationen. Rektorerna menar att de tämligen tydligt i 
intervjusammanhanget kan avgöra om den sökande har ett adekvat språk eller inte.  
 
Blivande timanställda som anställs i Time Care Pool intervjuas också, men provas 
sedan som vikarier på våra förskolor och det sker sedan en naturlig gallring efter hand. 
Rektorerna understryker att det på deras förskolor finns många duktiga pedagoger som 
aktivt jobbar med barnens språkutveckling, så de ser i dagsläget ingen fara för att barn 
inte får den språkstimulans som de behöver för sin språkutveckling.  
 
Rektorerna ser inget behov av språktest vid anställning och menar att man måste ha tillit 
till rektors bedömning när de rekryterar personal. Slutligen konstateras att i förskolan 
tillsvidareanställs nästan uteslutande personal som har förskollärar- eller 
barnskötarutbildning. Förskolläraren har högskoleutbildning med hög kunskap i svenska. 
Barnskötaren ska, för att få anställning i Karlshamns kommun, ha genomgått det 
nationella yrkespaketet med kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet eller 
vuxenutbildningen.  
 
Visstidsanställd personal anställs för en tidsbegränsad period. Visstidsanställningen 
behöver inte förlängas om det skulle visa sig att medarbetaren har brister i svenska 
språket. Ofta har den visstidsanställde börjat arbeta i förskolan som timvikarie och är då 
väl känd av förskolans personal och rektor. Timvikarier anställs dag för dag och om 
brister upptäcks, så kommer personen inte att få fler vikariat.  
 
Utbildningsnämnden tillsammans med utbildningsförvaltningen har kommit fram till 
slutsatsen att det inte behövs språktest vid anställning av förskolepersonal.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18 
Motion om att införa språktest vid anställning av förskolepersonal –  
Björn T Nurhadi (SD) m fl. 
 
Yrkanden 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD), Bodil Frigren Ericsson (L) och Elin 
Petersson (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 

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

 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD), Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus 
Gärdebring (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Magnus Sandgren (M) och Elin Petersson 
(M) reserverar sig mot beslutet.   
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 198 Motion om lugna måltider - Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) 

2019/4029 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 

 
Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om lugna måltider. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen inför konceptet ”hållbara måltiden” i de offentliga skolorna i 
Karlshamns kommun. 
 
att kommunstyrelsen inför schemalagda lunchtider på offentliga skolor i Karlshamns 
kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 36, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-09-29, § 67 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver utbildningsnämnden att det i motionen beskrivs vikten av att 
elevernas luncher sker i en lugn och trygg miljö, där barn och unga får äta utan stress i 
en naturlig takt.  
 
Betydelsen av att barn/elever äter en näringsriktig lunch på ett bra sätt, i en trygg miljö, 
är väl dokumenterad. Bra måltider i kombination med aktiv rörelse under dagen bidrar 
otvetydigt till ökad koncentration och bättre presterade resultat hos barn/elever. Därför 
strävar berörd personal, både från kostorganisationen och bland den pedagogiska  
personalen, på kommunens alla skolor efter att skapa en god miljö i skolrestaurangerna.  
 
Dock har det inte från verksamheternas perspektiv uttryckts ett behov av att fokusera 
särskilt på denna frågeställning, utöver det som redan görs, eller att detta skulle vara ett 
generellt definierat problem- eller utvecklingsområde inom kommunens skolverksam-
heter. Det kan vara vanskligt att genomföra ett generellt genomgripande koncept i 
organisationen, utan att först göra en analys om att det finns ett faktiskt behov av det.  
 
Eftersom förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket åt mellan skolenheterna, så ser de 
praktiska lösningarna kring hur man schemalägger lunchtider också olika ut. Logistiken 
kring schemaläggningen är ofta mycket komplex, inte minst med anledning av att det är 
en mycket hög fyllnadsgrad av elever på flera av våra skolor och av att man som elev 
emellanåt har undervisning på andra skolor än sin egen (exempelvis slöjd, språkval, 
hemkunskap). I all schemaläggning måste man göra kompromisser och hantera olika 
parametrar (lokalers beskaffenhet, elevvolymer/antal klasser, timplan, medarbetares 
tjänstgöring/behörigheter etc.). Det finns en risk att sätta upp ett generellt särskilt 
prioriterat kriterium (exempelvis skollunch), som inte skulle ge utrymme för andra lokala 
prioriteringar som kan ha med enskilda skolors förutsättningar att göra.  
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Utöver detta så befinner vi oss just nu i en tid med Covid -19, som ställer särskilt stora 
krav på förutsättningarna i skolrestaurangerna. Detta är definierat som en särskilt utsatt 
situation och i organisationen har ett antal insatser gjorts för att uppfylla  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer ur perspektivet att begränsa smittspridning, 
som ur en pedagogisk aspekt inte är de allra bästa (exempelvis fler matlag som innebär 
att man får sprida ut lunchtiderna för eleverna över tid med tidiga och sena lunchtider 
som konsekvens). Denna förutsättning kommer sannolikt att vara åtminstone över detta 
läsår.  
 
Således är nämndens och förvaltningens förslag till beslut att motionen avslås, även om 
intentionerna i motionen om att elever ska äta sin lunch under trygga och lugna former 
är i stor harmoni med de ambitioner som redan finns i organisationen.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-17 
Motion om lugna måltider – Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) 
Riktlinjer för måltidsverksamhet inom förskola, fritids, grund- o grundsärskola 
Kostpolicy för Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 

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

 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 199 Fyllnadsval av ledamot i kommunala ungdomsrådet (KUR) - Magnus 

Sandgren (M) 2019/485 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Magnus Sandgren (M) till ny ledamot i kommunala ungdomsrådet efter Mikaela 

Wallin (M). 
 
Sammanfattning 

  
Mikaela Wallin (M) har i mail 2021-04-13 avsagt sig sina uppdrag på grund av flytt från 
kommunen. 
 
Gruppledare Magnus Gärdebring (M) har nominerat Magnus Sandgren (M) till ny 
ledamot i kommunala ungdomsrådet (KUR) efter Mikaela Wallin (M).  
 
Beslutsunderlag 

 
Nominering från gruppledare Magnus Gärdebring (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunala ungdomsrådet 
Magnus Sandgren 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
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§ 200 Redovisning av delegationsbeslut september 2021 2021/350 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 8 
juni 2021 § 159. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 3 juni – 16 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 
Redovisning av delegationsbeslut KS september 2021 
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§ 201 Handlingar för kännedom september 2021 2021/351 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 3 juni – 16 september 2021 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Rapport handlingar för kännedom KS september 2021 
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§ 202 Nämndinitiativ från moderaterna gällande Karlshamns kommuns medverkan 

i flyglinjen till Frankfurt 2021/2618 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att remittera nämndinitiativet till förvaltningen för beredning. 

 
Sammanfattning 
 
Moderaterna har genom Elin Petersson 2021-09-21 inkommit med nämndinitiativ 
gällande Karlshamns kommuns medverkan i flyglinjen till Frankfurt. I nämndinitiativet 
föreslås att formellt beslut i ärende 2020/1701, Beslut om medfinansiering av 
samverkansprojekt uppstart av flyglinje, fattas skyndsamt. 
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen beslutar:  
 
att bereda det återremitterade ärendet 2020/1701, Beslut om medfinansiering av 

samverkansprojekt uppstart av flyglinje, skyndsamt till kommunfullmäktige för beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativ flyglinjen 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 
 


