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Jan Bremberg (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulla Sandgren (S),  
Ulf Ohlsson (M) ej § 207, Claes Jansson (MP), Jan-Åke Berg (S) ej § 207, 
Johnny Persson (S) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Richard Holmberg, fastighetschef Karlshamnsfastigheter AB § 205 
Anders Strange, VD Karlshamn Energi AB § 208 

 

 

Paragrafer 203-246  

Utses att justera Christel Friskopp (S) 

Justeringsdatum  2021-10-28 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
 

                              Christel Friskopp 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 2(74) 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2021-10-26 

Tillkännages fr.o.m: 2021-10-28 

Tillkännages t.o.m: 2021-11-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
 

______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 3(74) 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ 203 Val av justerare  .............................................................................................................. 5 

§ 204 Fastställande av dagordning  .......................................................................................... 6 

§ 205 Information från Karlshamnsfastigheter AB  .................................................................... 7 

§ 206 Information från kommundirektören  ................................................................................ 8 

§ 207 Information från Stadsvapnet gällande Emigranten etapp 5 2021/993............................. 9 

§ 208 Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun 2021/2364 .................... 13 

§ 209 Fråga angående gång- och cykelväg vid Best Western 2021/2813 ............................... 16 

§ 210 Ny förvaltningsorganisation omsorg samt arbete och välfärd 2022 2021/2440 .............. 17 

§ 211 Införande av vård- och omsorgscollege 2021/2739 ....................................................... 20 

§ 212 Överklagan av beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommuns kust 
och skärgård 2021/991 ....................................................................................................... 21 

§ 213 Strategiskt beslut om markförsäljning i Stilleryd 2021/2903 ........................................... 25 

§ 214 Godkännandebeslut entreprenadavtal i upphandlingen om- och tillbyggnad av 
Svängsta förskola 2019/1793 ............................................................................................. 26 

§ 215 Omfördelning av investeringsmedel från projekt 1320 Utveckling av torget 
2020/1899........................................................................................................................... 29 

§ 216 Pausande av investeringsprojekt 1140 Ny brandstation 2016/2395 .............................. 31 

§ 217 Konstnärlig utsmyckning i investeringsprojekt 2021/2541 .............................................. 32 

§ 218 Kommunstyrelsens resultatrapport januari - augusti 2021 2021/360 ............................. 34 

§ 219 Delårsrapport augusti 2021 2021/358 ........................................................................... 35 

§ 220 Teknisk budgetjustering ökade kostnader för löneökningar 2021 2020/1899 ................. 37 

§ 221 Avskrivning av fodringar 2021 2021/2824 ..................................................................... 38 

§ 222 Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan och 
utveckling 2022-2026 2021/2559 ........................................................................................ 39 

§ 223 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner 
2021/2738........................................................................................................................... 41 

§ 224 Avtal om förvaring av arkivmaterial 2021/2321 .............................................................. 42 

§ 225 Skolmiljarden (generellt statsbidrag) - fördelning till utbildningsnämnden 
2021/2869........................................................................................................................... 43 

§ 226 God vård (generellt statsbidrag) - fördelning till omsorgsnämnden 2021/2869 .............. 45 

§ 227 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020 2021/93 ...................................... 47 

§ 228 Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 2021/2697 ............ 49 

§ 229 Revidering av taxa för uthyrning av Lokstallarna 2021/2562 ......................................... 51 

§ 230 Förändring av anläggningstaxa för vatten och avlopp 2021/2801 .................................. 52 

§ 231 Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom miljöbalkens område 
2021/2818........................................................................................................................... 54 

§ 232 Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom 
livsmedelslagstiftningens område 2021/2818 ...................................................................... 56 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 4(74) 

 
 
§ 233 Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom strålskyddslagens 

område 2021/2818 .............................................................................................................. 58 

§ 234 Uppräkning av Miljöförbundet Blekinge Västs timkostnader 2022 2021/2818 ................ 59 

§ 235 Taxa för myndighetsutövning 2022 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
2021/2727........................................................................................................................... 61 

§ 236 Taxor för rengöring och brandskyddskontroll - Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 2021/120 .............................................................................................................. 62 

§ 237 Yttrande samråd handlingsprogram för Räddningstjänsten Västra Blekinge 2022 
2021/2540........................................................................................................................... 64 

§ 238 Ansökan om bidrag till fiberanslutning i allmän samlingslokal - IOGT/NTO 
Mörrum 2021/2433 ............................................................................................................. 65 

§ 239 Ansökan om driftbidrag för år 2022 - Skottsbergska gården 2021/2475 ........................ 66 

§ 240 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2022 
2021/2701........................................................................................................................... 67 

§ 241 Attestordning för kommunstyrelsen per 2021-11-01 2020/761 ...................................... 68 

§ 242 Motion om Energiplan för Karlshamns kommun - Per Erlandsson (M) och 
Magnus Sandgren (M) 2021/869 ........................................................................................ 69 

§ 243 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2021 2021/350 ............................................ 71 

§ 244 Handlingar för kännedom oktober 2021 2021/351 ......................................................... 72 

§ 245 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen gällande pandemianpassning inom 
omsorgen 2021/2885 .......................................................................................................... 73 

§ 246 Nämndinitiativ från moderaterna gällande kameraövervakning av Korpaborgens 
förskola och Klockebacksskolan 2021/3006........................................................................ 74 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 5(74) 

 
 
§ 203 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Christel Friskopp (S) att justera protokollet. 
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§ 204 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
 
att lägga till ärendet ”Information från Karlshamnsfastigheter AB” som ärende 3,  
 
att lägga till ärendet ”Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen gällande 
pandemianpassning inom omsorgen” som ärende 43, samt 
 
att lägga till ärendet ”Nämndinitiativ från moderaterna gällande kameraövervakning av 
Korpaborgens förskola och Klockebacksskolan” som ärende 44. 
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§ 205 Information från Karlshamnsfastigheter AB  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Rickard Holmberg, fastighetschef Karlshamnsfastigheter AB, informerar om vad som är 
aktuellt inom bolaget och projekt Emigranten i nuläget. 
 
Information lämnas om de åtgärder som vidtagits, bland annat om hinderanmälan, 
reklamation till Tyréns, att samarbetet är avslutat med tidigare anlitad arkitekt samt att 
en projektledare har köpts in på 50 % från Karlshamns kommun. 
 
Vidare lämnas information om att det förekommer fel i projektet som visar sig allt 
eftersom bygget fortskrider, att advokater är inblandade i flera olika delar, att 
Karlshamnsfastigheter AB behöver söka nytt bygglov samt att alla handlingar i projektet 
inte är färdiga vilket innebär att det kommer bli förseningar kopplat till byggnationen. 
Detta är förhållanden som kommer att fördyra projektet. 
 
Mot bakgrund av ovanstående information går det enligt Rickard Holmberg för 
närvarande inte att säga när en slutkostnadskalkyl kan lämnas till kommunstyrelsen.  
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§ 206 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 
Besök på kommunens nya LSS-boende på Korta vägen – efter många turer är boendet 
klart, det är fint och det har hållit budget.  
 
Pandemin – kostnaderna för pandemin har till stora delar landat på kommunstyrelsen. 
De kommer att öka något eftersom kostnaderna för facklig förtroendetid ökat på grund 
av att det hållits veckovisa informationsmöten. Dessa kostnader har inte bokförts med 
koppling till pandemin men ska föras om nu.  
 
Framöver kommer kommunen att köpa in bilar istället för att leasa dem vilket kommer att 
bli billigare. Beslutsärende kommer till kommunstyrelsen framöver. 
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§ 207 Information från Stadsvapnet gällande Emigranten etapp 5 2021/993 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om det förekommit oaktsamhet i 
framtagandet av underlag till ansvarsprövningen på Karlshamnsfastigheter AB:s 
bolagsstämma 2021-05-14. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att ta informationen till protokollet,  
 
att kräva att en slutkostnadskalkyl inom bästa/värsta scenario ska presenteras för 
kommunstyrelsen utan dröjsmål,   
 
att lämna information till kommunfullmäktige om att det finns en väsentlig risk att 
projektets totalkostnad inte kommer att hållas, samt 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB löpande informerar kommunstyrelsen om förhållandena 
i projektet.  
  
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har skriftligen inkommit med information gällande projektet 
Emigranten etapp 5, enligt bifogade underlag. Stadsvapnet har begärt information från 
Karlshamnsfastigheter AB bland annat gällande prognostiserad totalkostnad samt 
alternativ för budget i balans för projektet.  
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med svar till Stadsvapnet, där bolaget 
konstaterar att det inte går att bygga färdigt huset i projektet Emigranten inom beslutad 
budget. En prognostiserad totalkostnad för projektet Emigranten etapp 5 har inte 
inkommit, med hänvisning till att rådande omständigheter gör att det är för osäkert att 
fastställa en siffra för en prognostiserad slutkostnad i projektet. Karlshamnsfastigheter 
AB har begärt anstånd med den korta tidsramen, för att återkomma med slutkostnad för 
projektet så snart det finns en mer korrekt siffra att ange.  
 
Vidare har Karlshamnsfastigheter AB inkommit till Stadsvapnet med kända 
osäkerhetsfaktorer och risker gällande Emigranten etapp 5 på begäran. Även vidtagna 
och planerade åtgärder har inkommit på begäran. Bedömningen är att styrelsen för 
Karlshamnsfastigheter AB har implementerat rimliga åtgärder utifrån kända risker. Det 
kvarstår trots åtgärder en väsentlig risk för att projektets totalkostnad kommer att avvika 
mer än befogat, då bygghandlingar är bristfälliga.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslås därför att löpande informera kommunstyrelsen om 
förhållandena i projektet Emigranten etapp 5. Särskild hänsyn har tagits av Stadsvapnet 
i Karlshamn AB i beredningen av flerårsplaner för resultatbudget och investeringar, 
eftersom osäkerheten i projektet kan få väsentliga ekonomiska konsekvenser för 
kommunkoncernen.       
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-11 
Protokollsutdrag SV § 70 2021 Emigranten etapp 5 
Protokollsutdrag SV § 51 2021 Lägesrapport från Karlshamnsfastigheter AB 
Emigranten etapp 5(3) 
Skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 1, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 2, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 3, skrivelse till Stadsvapnet sept 2021 
Bilaga 4, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar vidare på att följande att-sats läggs till:  
 
att kommunstyrelsen uppmanar Karlshamnsfastigheter AB att omgående pausa allt 
pågående byggnads- och installationsarbete för att säkerställa att alla bygghandlingar är 
färdigställda för att därigenom möjliggöra framtagandet av slutkostnadskalkyl i enlighet 
med kommunstyrelsens begäran. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Elin Petersson (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag samt Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att avslå detsamma.  
 
Magnus Gärdebring begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som biträder Magnus Gärdebring med fleras yrkande röstar JA. 
Den som biträder arbetsutskottets förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 10 röster enligt arbetsutskottets förslag och 5 röster enligt 
Magnus Gärdebring med fleras yrkande. 
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Namn Ja Nej Avstår 
Per-Ola Mattsson  X  
Mats Dahlbom   X  
Magnus Gärdebring X   
Björn Tenland Nurhadi  X  
Charlott Lorentzen  X  
Elin Petersson  X   
Christel Friskopp  X  
Magnus Sandgren  X   
Tor Billing  X  
Marco Gustavsson   X  
Bodil Frigren Ericsson X   
Annika Westerlund  X  
Ida Larsson  X  
Britt Jämstorp X   
Leif Håkansson  X  

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebrings 
tilläggsyrkande.  
 
Protokollsanteckning 
 
Per-Ola Mattsson (S) begär och beviljas följande protokollsanteckning från 
Karlshamnskoalitionen: 
 
Att uppmana Karlshamnsfastigheter AB att stoppa byggnationen vid Emigranten/Etapp 5 
skulle i praktiken innebära ett övertagande av hela eller delar av ansvaret från bolaget, i 
det fall bolaget väljer att ta ett sådant beslut, med de effekter detta får. 
 
Vi har idag en styrelse i Karlshamnsfastigheter AB som är medvetna om problemen i 
och omkring byggnationen och som, tillsammans med nuvarande VD och projektledare, 
är bäst lämpade att fatta sådana beslut, om det skulle visa sig att ett tillfälligt stopp av 
byggnationen är det bästa för projektet och bolaget. 
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över Karlshamnsfastigheter AB och denna plikt 
utövas. Kommunstyrelsen har dock varken plikt eller befogenheter att styra bolagets 
styrelse. Därför röstade vi i Karlshamnskoalitionen mot Karlshamnsoppositionens 
tilläggsyrkande om att uppmana bolagets styrelse att omgående pausa byggnationen.  
 
Att, som Karlshamnsoppositionen, föreslå ett beslut om att pausa byggnationen utan att 
veta den faktiska kostnaden och konsekvenserna för detta finner vi oansvarigt. 
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Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 208 Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun 2021/2364 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till investeringen i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön 
inklusive tillhörande åtgärder enligt beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för 
Karlshamns Energi Vatten AB:s förslag,   
 
att Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
styrelse om investeringen avviker från de förutsättningar och åtgärder som finns i 
beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är klar, för nytt ställningstagande till de nya 
förutsättningarna, samt 
 
att mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamn Energi Vatten 
AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att kommunstyrelsen löpande ska hållas informerad om utvecklingen av projektet.  
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB har berett ärendet och stället sig bakom 
alternativet med en fortsatt dricksvattenproduktion vid Långasjön i form av nytt 
ytvattenverk samt reservvattenuttag ifrån Mörrumsån. Bifogat finns det underlag som 
styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB samt Karlshamn Energi Vatten AB har ställt 
sig bakom.  
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2021-06-08 fått en grundlig information om de 
olika möjligheterna, vägvalen, jämförelser och vilken rekommendation som styrelsen för 
Karlshamns Energi Vatten AB lämnar gällande framtida vattenförsörjning i Karlshamns 
kommun. Utifrån det här föreslås kommunstyrelsen att ställa sig positiv till investeringen 
i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön inkl. tillhörande åtgärder enligt 
beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för Karlshamns Energi Vatten AB:s förslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta i enlighet med Stadsvapnet i Karlshamn där 
Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnets styrelse, 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om investeringen avviker från de 
förutsättningar och åtgärder som finns i beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är 
klar, för nytt ställningstagande till de nya förutsättningarna.  
 
Kommunstyrelsen föreslås också, att i enlighet med Stadsvapnet i Karlshamn AB, att ett 
mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamns Energi 
Vatten AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut 
om investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden.  
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Bakgrund 
 
Flertalet utredningar, kopplat till en framtida vattenförsörjning i Karlshamn, har 
genomförts sedan den historiska tankbilsolyckan 1994, som skedde längs gamla väg 29 
mellan länsgränserna Småland och Blekinge. Både att utreda reservvattenalternativ och 
framtida ersättning för befintligt vattenverk vid huvudvattentäkten, Långasjön har varit 
aktuellt. 
 
Den första omfattande utredningen, där alternativet att bygga ett helt nytt vattenverk 
ansågs som det bästa alternativet, ägde rum mellan åren 2013 – 2015. Under åren 2014 
– 2015 ges tillåtelse av kommunstyrelsen till tekniska nämnden att påbörja uppdraget 
med projektering för ett nytt ytvattenverk vid Långasjön samt till kommundirektör att 
genomföra markköp och beställa detaljplanarbete inom de beslutade 
investeringsramarna. 
 
År 2018 godkänns fastighetsförvärvningen av den nya tomten, marken köps in och 
planarbetet färdigställs med detaljplanering för ett nytt vattenverk. Samma år tas en 
processlösning för ett nytt ytvattenverk med tillhörande kostnadskalkyl fram. 
 
I början av år 2019 bolagiseras VA-enheten och organiserades inom Karlshamn Energi. 
Kompletterande utredningar startas upp av Karlshamn Energi AB för att granska om fler 
tänkbara alternativ är hållbara, såsom till exempel en annan variant av renovering av 
befintligt vattenverk samt avsaltning. 
 
Under år 2020 tillsätts en projektorganisation internt Karlshamn Energi AB 
innehållandes en projektledare, projektgrupp och styrgrupp. Målet med projektet under 
2020 har varit att komplettera och uppdatera tidigare utredningar samt göra en 
hållbarhetsanalys av samtliga investeringsalternativ genom att väga fördelar respektive 
nackdelar för olika bedömningskriterier inklusive lista tänkbara risker, att fastställa 
kapacitetsbehovet samt uppdatera investeringskalkyler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 69 2021 Investering i framtida vattenförsörjning i 
Karlshamns kommun(1) 
Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun(2) 
Protokollsutdrag från styrelsemöte i Karlshamn Energi Vatten AB 2021-05-10 
Sammanfattning_Presentation_NyttVV_StadsV_210916 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Per-Ola Mattsson (S), Magnus Sandgren (M), Charlott 
Lorentzen (MP), Mats Dahlbom (C) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
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Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Energi Vatten AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 16(74) 

 
 
§ 209 Fråga angående gång- och cykelväg vid Best Western 2021/2813 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att kommunen inte ska ställa krav på exploatören att dra om gång- och cykelvägen vid 
hotell Best Western, den bör i stället helt tas bort ur trafiksäkerhetshänseende samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att inleda diskussioner med Blekingetrafiken rörande ny 
placering av busshållplatsen vid hotell Best Western.  
 
Sammanfattning 
 
Arbetsutskottet diskuterade vid sitt sammanträde 2021-10-19, § 324, frågan om 
kommunen kan ställa krav på exploatören att dra om gång- och cykelvägen vid hotell 
Best Western i Strömma. Arbetsutskottet ansåg att så inte är fallet.  
 
Även placeringen av busshållplatsen vid hotell Best Western diskuterades och 
arbetsutskottet ansåg att denna bör ses över.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KSAU § 243/2021 Fråga angående gång- och cykelväg vid Best 
Western 
Förslag snabbmatsrestaurang 
Karta Best Western 
Karta med cykelvägnät 
Ortofoto Best Western 
Presentation Detaljplan Best Western KSAU 2021-10-19 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Gatuingenjör Frida Gustavsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 17(74) 

 
 
§ 210 Ny förvaltningsorganisation omsorg samt arbete och välfärd 2022 2021/2440 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ändra namnet på omsorgsnämnden till socialnämnden från 2022-01-01.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med hantering av förslaget till ny 
nämndsorganisation för omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten av en sammanslagning av 
omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd (2021-03-09). 
 
Rapportering i ärendet skedde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-27 och 2021-
05-11 vilket ledde till ett beslut 2021-05-18 om att förordna nuvarande förvaltningschef 
för omsorgsförvaltningen till att även vara chef för förvaltningen för arbete och välfärd. I 
beslutsunderlaget framgår att mycket talar för en sammanslagen förvaltning men att 
processen bör ske kontrollerat och med stort mått av delaktighet från de berörda 
ledningsgrupperna och förvaltningssamverkansgrupperna. 
 
Slutligt beslut om en eventuell sammanslagning skulle ske senast i oktober. Efter en 
lägesbeskrivning av förvaltningschef och den HR–specialist som stöttat i processen 
2021-09-14 så fick kommunstyrelsens arbetsutskott möjlighet att ge sina synpunkter 
inför ett slutligt beslut.  
 
Nuvarande organisation fastställdes genom ett beslut 2016 utifrån förslag i en utredning 
från 2015 som initierades av den dåvarande kommundirektören och gällde från 2017. 
Beslutet innebar att dela den dåvarande omsorgsförvaltningen i två förvaltningar 
(omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd) samt att flytta 
arbetsmarknadsenheten från utbildningsförvaltningen till förvaltningen för arbete och 
välfärd. Det fanns redan tidigare två nämnder som dåvarande omsorgsförvaltningen 
rapporterade till, omsorgsnämnden och socialnämnden.  
 
En uttalad ambition var att hantera integrationsfrågor i den nya förvaltningen utifrån ett 
behov av kraftsamling kopplat till den pågående flyktingkrisen samt att knyta individ- och 
familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten närmare varandra. Det framgår av 
beslutet att den nya organisationen inte fick medföra några kostnadsökningar för 
styrning, ledning och administration. 2017 beslutades att från 2018 flytta LSS-frågorna 
från omsorgsnämnden till socialnämnden (och därmed förvaltningen för arbete och 
välfärd) som samtidigt bytte namn till nämnden för arbete och välfärd. 
 
En uppföljning drygt fyra år efter att förändringen trädde i kraft finner följande: 
 

• Flyktingkrisen kulminerade redan i slutet av 2015 och under 2016 och 2017 
hanterade kommunen efterarbetet av denna. Det finns fortfarande ett ekonomiskt 
åtagande för kommunen kopplat till de nyanlända som inte kommit i 
sysselsättning vilket hanteras av individ- och familjeomsorgen och 
arbetsmarknadsenheten. De sista resterna av mottagningsorganisationen 
avvecklades under 2019 och 2020.  
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• Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten 
har efter en del initiala problem kunnat utvecklas och fungerar från hösten 2019 
väl och dessa har också organisatoriskt knutits närmare varandra inom 
förvaltningen.  

 
• Kostnaderna för styrning, ledning och administration har ökat betydligt sedan 

delningsbeslutet. 
 

• LSS-verksamhetens kostnad per brukare ökade initialt kraftigt efter 
organisationsförändringen men har sedan ett par år minskat så att den är tillbaka 
på ungefär samma nivå som innan förändringen. 

 
• Den ansvariga nämnden för arbete och välfärd beslutade 2019 och 2020 om 

handlingsplaner som inte helt genomförts och inte lett till en ekonomi i balans 
vilket till viss del beror på volymökningar som lett till ökade resursbehov men 
också att åtgärder av olika skäl inte genomförts eller gett förväntad effekt. 

 
Förväntade effekter av en återgång till en gemensam förvaltningsorganisation: 
 

• Minskade kostnader för styrning, ledning och administration. 
 

• Utvecklingen av samordnade insatser från individ- och familjeomsorgen och 
arbetsmarknadsenheten kan fortsätta och intensifieras genom att det inledda 
arbetet fortgår. 

 
• Ett ökat samarbete avseende bemanningsplanering inom LSS, särskilt boende 

och ordinärt boende, vilket kan ge förbättrade personalnyckeltal och positiva 
effekter för sjuktal och kompetensförsörjning. 

 
• Handlingsplanen för att minska kostnaden per brukare kan fortsätta. 

 
• Verksamheterna i övrigt förväntas inte påverkas. 

 
• Större möjligheter för stödfunktionerna inom ekonomi och HR att stötta 

förvaltningen i arbetet med att komma till rätta med det ekonomiska underskottet 
med utgångspunkt i den genomlysning av ekonomin som skett under 2020 och 
2021. 

 
En analys har skett av intern organisation, samordnad administration och ledning samt 
behov av förändringar i förvaltningsstrukturen med särskilt avsatt stöd från HR- och 
ekonomiavdelningen och denna har utmynnat i ett förslag till organisation som 
processats inom förvaltningarna. I analysen har frågan om namn på förvaltningen lyfts 
fram som en viktig markering av vilken lagstiftning som hanteras inom förvaltningen och 
att man bygger något nytt och gemensamt. Namnet föreslås därför vara 
socialförvaltningen. Det är då rimligt att den nämnd som styr verksamheten av samma 
anledning kallas socialnämnd. 
 
I enlighet med beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott har de bägge 
förvaltningssamverkansgrupperna utgjort en gemensam arbetsgrupp som tillsammans 
med förvaltningarnas ledningsgrupper genomfört riskbedömningar och också 
dessförinnan varit delaktiga i det analysarbete som skett. Riskbedömning befogas 
beslutet. 
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Det som kvarstår är en slutlig samverkan inom den centrala samverkansgruppen samt 
förhandling av chefskap för förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Organisationsförändring Omsorgsförvaltning - Arbete och Välfärd 210902 
Protokoll förvaltningssamverkansgrupp omsorg och AV 2021-09-07 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Leif Håkansson (S) och Charlott Lorentzen (MP) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Elin Petersson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att namnet i stället ändras till 
välfärdsnämnden.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar på att namnet i stället ändras till 
social- och omsorgsnämnden.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Elin Petersson med 
fleras yrkande.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) reserverar sig till förmån för Björn 
Tenland Nurhadis yrkande 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
HR-specialist Jessica Lindström 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 211 Införande av vård- och omsorgscollege 2021/2739 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera ärendet till utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Sammanfattning 
 
Det pågår sedan en längre tid tillbaka en dialog i Blekinge om att etablera ett vård- och 
omsorgscollege, vilket finns i de allra flesta län i Sverige. För att kunna starta ett vård- 
och omsorgscollege krävs att minst tre kommuner samt regionen ingår. 
 
Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna 
verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår 
från tio kvalitetskriterier. Vård- och omsorgscollege arbetar för att öka intresset för 
utbildningar och yrken inom vård och omsorg, och det innebär även en kvalitetsstämpel 
på utbildningen. 
 
Omsorgsförvaltningen ser positivt på att i samverkan med flera kommuner och regionen 
arbeta för att införa vård- och omsorgscollege i Blekinge och därigenom möjligheten till 
att ytterligare förbättra samarbetet kring utbildningsfrågor. 
 
Frågan ska behandlas i det regionala samverkansrådet i slutet av september. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 124 2021 Vård- och omsorgscollege 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att ärendet remitteras till utbildningsnämnden för yttrande 
innan kommunstyrelsen beslutar i frågan.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
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§ 212 Överklagan av beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommuns 

kust och skärgård 2021/991 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta överklagan nedan som sin egen och översända densamma till Länsstyrelsen 
Blekinge. 
 
Överklagan av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamns 
kommuns kust och skärgård, Länsstyrelsens diarienummer 511-2223-2018 
 
Länsstyrelsens beslut 
Med stöd av 7 kap. 14 § andra stycket miljöbalken (1998:808), MB, har Länsstyrelsen 
beslutat att utvidga strandskyddet för 16 områden i Karlshamns kommuns kust- och 
skärgård, Blekinge län, avgränsade enligt till beslutet hörande områdesbeskrivningar 
med tillhörande kartor. Kartorna i bilaga med svart skrafferad yta redovisar de områden 
inom vilka strandskyddet utvidgas.  
 
Enligt 7 kap. 14 § tredje stycket MB ska beslutet gälla omedelbart även om det 
överklagas. 
 
Beslutet kan överklagas skriftligen hos regeringen, Miljödepartementet, inom tre veckor 
från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Länsstyrelsen ska pröva 
att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med 
handlingarna i ärendet, därför ska överklagandet inges till Länsstyrelsen Blekinge. 
Länsstyrelsen har, vid förfrågan, angivit att senaste dag att överklaga är 1 november 
2021. 
 
Karlshamns kommuns överklagande av Länsstyrelsens beslut 
Karlshamns kommun anser att Länsstyrelsen inte beaktat Karlshamns kommuns 
översiktsplan, Karlshamn 2030, och dess strategier. Vidare har Länsstyrelsen inte i 
tillräcklig utsträckning anpassat sig efter de lokala förutsättningarna utan, i för hög grad, 
lagt ut ett generellt utökat strandskydd för kust och skärgård. Karlshamns kommun vill 
att beslutet upphävs och att ett mer differentierat och väl motiverat förslag tas fram. 
Kommunens yrkande motiveras nedan. 
 
Nyttan med strandskydd är uppenbar och det är av stor vikt för Karlshamns kommun att 
ha en tillgänglig kust och skärgård som alla människor har möjlighet att njuta och ta del 
av. I vissa speciellt värdefulla områden så kan ett utvidgat strandskydd hjälpa till att 
skydda värden som idag har mindre starka skydd. Många områden längs med kusten är 
dock redan idag skyddade på olika sätt för att tillförsäkra allmänhetens möjligheter att nå 
stränder och vatten samt skydda växt- och djurlivet. Inte minst genom det generella 
strandskyddet, vilket i många fall, enligt kommunens bedömning, är fullt tillräckligt för att 
säkerställa syftet med strandskyddet. 
 
Karlshamns kommun har under hela den processen, 2013-2021, som föregått det nu 
beslutade utvidgade strandskyddet påtalat att det är av yttersta vikt att se till de lokala 
förutsättningarna på platsen och att det måste finnas starka skäl och väl underbyggda 
motiv för att utvidga strandskyddet. Likaså har kommunen framfört att länsstyrelsens 
förslag starkt begränsar möjligheten att använda kustnära områden för bebyggelse.  
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I kommunens gällande översiktsplan, antagen 4 maj 2015 och aktualitetsprövad 8 april 
2019, är ett av fem strategiska vägval strategin ”Landsbygd och skärgård”, vilken 
innebär att det ska finnas goda förutsättningar att bo och arbeta i mindre skala utanför 
tätorterna, såväl i kust- som mellan- och skogsbygden. Kommunens landsbygd och 
skärgård ska leva. Det utvidgade strandskyddet kommer att motverka denna strategi 
och kommer i konflikt med kommunens viljeinriktning när det gäller landsbygds- och 
skärgårdsutveckling. 
 
Ett annat, i sammanhanget relevant, strategiskt vägval i översiktsplanen är strategin 
”Öst - Väst”, vilken innebär att en övergripande målsättning och utbyggnadsstrategi i 
Karlshamns kommun är att verksamheter, industri, hamn etcetera i huvudsak ska 
lokaliseras väster om Karlshamn, medan bostadsbebyggelsen ska placeras i eller i 
anslutning till stadskärnan samt i riktning österut. I denna strategi är närheten till havet 
oerhört viktig, både för boende och verksamheter/industri/hamn, och ett utvidgat 
strandskydd kommer i konflikt med denna sedan länge uttalade kommunala strategi. 
 
Det beslutade utvidgade strandskyddet innebär att samtliga öar i Karlshamns skärgård 
nu helt omfattas av strandskydd, med undantag för en mindre yta på Tjärö. Beslutet 
innebär också att stora kuststräckor fått ett, till synes, generellt utökat strandskydd. 
Kommunen vill i sammanhanget framhålla det övergripande målet att utveckla kust och 
skärgård, inte minst för turismen och det rörliga friluftslivet. Värden för friluftslivet är inte 
enbart upplevelsen av orördhet, frånvaro av andra människor och en känsla av 
ensamhet och frihet. Olika faciliteter som vindskydd, toaletter och annan service liksom 
möjligheten att övernatta är minst lika viktiga och i detta sammanhang blir det utvidgade 
strandskyddet ett problem. I Karlshamn finns områden och verksamheter som är mycket 
betydelsefulla för friluftsliv och besöksnäring i kommunen och regionen. Det utvidgade 
strandskyddet begränsar och försämra förutsättningarna att utveckla dessa områden 
och bedriva verksamheter.  
 
Kommunen anser 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. För att kunna besluta om utvidgat strandskydd krävs 
bra underlag och värdering av området för att visa på varför strandskyddet behöver 
utvidgas. Det krävs också bra motivering till utökningen. Kommunen ifrågasätter bland 
annat starkt de områden som beslutats få utvidgat strandskydd men som är avskurna 
från strandområdet av såväl bebyggelse som vägar. Hur uppfyller dessa områden syftet 
med strandskyddet, att förhindra att stränderna blir otillgängliga eller att allmänheten på 
andra sätt hålls borta och hur kan dessa områden vara viktiga miljöer för djur- och 
växtarter som är beroende av strandmiljön? 
 
I de fall underlag, så som inventeringar och andra undersökningar, redan finns för 
områden behöver en aktualitetsbedömning av materialet göras, i andra fall kanske 
underlag saknas och i båda fallen kan nya studier, inventeringar eller undersökningar 
behöva tas fram. Kommunen har noterat att nyare naturinventeringar verkar saknas och 
att det beslutade utvidgade strandskyddet till stor del är baserat på en översiktlig digital 
analys av såväl växt- och djurliv som av befintliga och potentiella friluftsområden. Vid en 
bedömning av om området, ur friluftslivssynpunkt, är värdefullt för framtiden måste det 
framgå på vilket sätt och vilken utveckling som är trolig. I detta sammanhang är lokal 
kännedom och kunskap viktig.  
 
Karlshamns kommun påtalade redan 2013 att det utvidgat strandskydd inte kan 
behandlas som en isolerad fråga utan måste ses i ett helhetsperspektiv och att en 
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konsekvensanalys behöver tas fram. Kommunen anser fortfarande att det utvidgade 
strandskyddet behöver konsekvensbeskrivas före beslut. Ett utvidgat strandskydd 
innebär i princip, med dagens särskilda skäl vid prövning av upphävande och dispens, 
ett nybyggnadsförbud inom beslutade områden. Detta kommer att påverka såväl 
bebyggelseutveckling som landsbygdsutveckling, friluftsliv och turism negativt i 
Karlshamns kommun.  
 
Det utvidgade strandskyddet riskerar även göra att förutsättningarna för det som ses 
som utvecklingspotential för naturvärden försvåras. I flera fall påtalas i beslutet 
betydelsen av exempelvis beteshävd, traditionell hävd som jordbruk, slåtter och att 
kulturhävdade marker sköts. För att detta ska uppnås krävs en levande landsbygd där 
människor kan bo och verka. Det måste finnas möjligheter att kombinera sitt jordbruk 
med annan verksamhet och i detta sammanhang kan det utvidgade strandskyddet bli ett 
problem.  
 
I kommunens yttrande inför nu beslutad utvidgning av strandskyddet efterlystes ett mer 
differentierat och väl motiverat förslag med konsekvensbeskrivning. Konsekvenserna 
behöver redovisas för respektive föreslaget område och 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.  
 
Kommunen vill understryka att närheten till kust och hav är en av Karlshamns kommuns 
mest betydelsefulla konkurrensfördelar när det gäller att skapa inflyttning och tillväxt i 
form av besöksnäring etcetera. Tillgängliga och oexploaterade kust- och skärgårds-
områden är därmed av allra största vikt i kombination med att möjliggöra exploatering av 
områden längs med kusten, innanför det generella strandskyddet, för att kunna bo och 
verka där.  
 
Den 1 juli 2009 ändrades strandskyddslagstiftningen för att bland annat nå en mer 
enhetlig rättstillämpning. Lagförändringen innebar en skärpning av kraven för 
att få utvidga ett strandskyddsområde, från att en utvidgning fick ske om det 
”behövs för att tillgodose strandskyddets syften” till att en utvidgning får ske om 
det ”behövs för att säkerställa strandskyddets syften”. Avsikten är att det ska finnas ett 
tydligt och långsiktigt behov av ett utvidgat strandskydd. Tabellen nedan visar på att det 
nu beslutade utvidgade strandskyddet trots detta innebär en utökning av områden med 
utvidgat strandskydd i Karlshamns kommun. Detta är speciellt tydligt då det gäller 
områden på land där ökningen är cirka 140 hektar, vilket är en anmärkningsvärd ökning. 
För landet som helhet har arealerna utvidgat strandskydd minskat både på land och i 
vatten efter lagändringen. 
 
Areal utvidgat strandskydd på land före översynen 270 ha 
Areal utvidgat strandskydd i vatten före översynen 759 ha 
Total areal utvidgat strandskydd före översynen 1029 ha 
Areal utvidgat strandskydd på land efter översynen 410 ha 
Varav areal nya områden på land som inte omfattades av utvidgat 
strandskydd före översynen 

229 ha 

Areal utvidgat strandskydd i vatten efter översynen 777 ha 
Varav areal nya områden i vatten som inte omfattades av utvidgat 
strandskydd före översynen 

467 ha 

Total areal utvidgat strandskydd efter översynen 1187 ha 
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Tabellen ovan visar en jämförelse mellan det nu beslutade förslaget och det utvidgade 
strandskydd som fanns i Karlshamns kommun före lagändringen och som pekades ut på 1950- 
och 60-talen, exklusive området Eriksberg. Det äldre materialet från mitten av 1900-talet är från 
början analogt och mer schematiskt varför en viss osäkerhet finns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14 
Beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommuns kust och skärgård, Blekinge 
län 
Bilaga 1, Indelning av utvidgade strandskyddsområden, områdesbeskrivningar med 
tillhörande kartor och befintligt bedömningsmaterial/källförteckning 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge  
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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§ 213 Strategiskt beslut om markförsäljning i Stilleryd 2021/2903 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att möjliggöra att markinnehavet norr om Trafikverkets tänkta rangerbangård i Stilleryd 
kan säljas till förmån för fler investeringar.  
 
Sammanfattning 
 
Efterfrågan på detaljplanerad verksamhetsmark för lager/logistik/industri/transport ökar i 
Sverige och förfrågningarna om nya etableringar ökar därmed i Karlshamn med tanke 
på kommunens geografiska placering, tillgången på mark, vår djuphamn och elkapacitet 
mm. Kommunens ökade synlighet och marknadsföring av Karlshamn samt försäljningen 
av mark för etableringen av DFDS nya logistikcenter i Stilleryd möjliggör nu fler 
investeringar i Karlshamn.    
 
Beslutsunderlag 
 
Kartbild Stilleryd 2021-10-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Etableringschef Mathias Wijk 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Projektledare Christer Martinsson 
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§ 215 Omfördelning av investeringsmedel från projekt 1320 Utveckling av torget 

2020/1899 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att inte flytta 400 tkr från projekt 1320 utveckling av torget till projekt 2103 
Fastighetsutveckling, samt 
 
att flytta 800 tkr från projekt 1320 Utveckling av torget till projekt 2107 
Fastighetsunderhåll. 
 
Mats Dahlbom (C) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Projekt 1320 Utveckling av torget innefattade byggnation av en ny torgbyggnad. Denna 
är nu färdig och projektet avslutas. Det finns ett överskott i projektet på 1 200 tkr. 
 
När nya träningshallen på Jössa byggdes misstänktes det att mobiltäckningen i 
träningshallen skulle bli dålig. Detta är nu bekräftat och måste åtgärdas omgående. Det 
finns en framtagen teknisk lösning för att åtgärda problemet, denna beräknas kosta 400 
tkr. 
 
Väggabadets vattenrening har komponenter som det inte längre går att få tag i 
reservdelar till. Detta är mycket problematiskt då dessa påverkar hela badet och om de 
ej fungerar korrekt kan badet inte hålla öppet. Beräknad kostnad för att uppgradera 
vattenreningen med moderna komponenter är 800 tkr. Detta är bara en del av 
vattenreningen som behöver ses över, men detta är den mest akuta åtgärden som 
måste göras. 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till att-sats 1 avslag på att-sats 2.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Bodils yrkanden och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Bodil Frigren Ericssons 
yrkande. 
 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 30(74) 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Controller Lisbeth Sunesson 
Controller Susanne Andersen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Enhetschef Kate Jönsson 
Enhetschef Fredrik Widerberg 
Fastighetsingenjör Christel Olsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 216 Pausande av investeringsprojekt 1140 Ny brandstation 2016/2395 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att pausa investeringsprojekt 1140 Brandstation, i avvaktan på färdigställande av 
förstudie avseende ny organisationsstruktur för Räddningstjänsten, samt  
 
att frågan aktualiseras på nytt i kommunstyrelsen i mars 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13, § 104, att genomföra en förstudie med syfte 
att belysa förutsättningarna för kommunerna Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, 
Ronneby, Karlskrona, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge att bilda ett gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst. Ansvaret för genomförandet av förstudien lades 
på Ronneby kommun. 
 
I avvaktan på förstudiens färdigställande föreslås att projekt 1140 Ny brandstation 
pausas och att frågan aktualiseras på nytt i kommunstyrelsen i mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 104/2021 Förstudie rörande gemensamt kommunalförbund 
för räddningstjänst 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Projektledare William Lavesson  
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 217 Konstnärlig utsmyckning i investeringsprojekt 2021/2541 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att konstinvesteringen för projekten Mörrums skola, Torget, Asarums IP, LSS Asarum 
flyttas till kommande år, samt  
 
att kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden gör en översyn av regelverket 
rörande konstnärlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnationer. 
 
Sammanfattning 
 
Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en procent 
av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga 
miljöer investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. 
 
Karlshamns kommun har valt att följa denna princip via beslut 1991 i kommunfullmäktige 
att 1 % skall avsättas i byggprojekten och uppdaterade riktlinjer 2018 se bilagor.  
 
Kommunen genomför just nu många investeringsprojekt med byggnation där riktlinjen 
skall följas. På Jössarinken håller just nu den konstnärliga utsmyckningen på att 
slutföras efter viss försening. 
 
Ny skola i Mörrum är ett pågående investeringsprojekt som skall vara klart till sommaren 
2022. Konstdelen uppgår till 2 miljoner kr. I projektet är det tänkt att den konstnärliga 
utsmyckningen skall placeras i barnens utomhusmiljö. Hur utomhusmiljön kommer att bli 
utformad beror på om man när man väljer att prioritera en ny idrottshall vid skolan. Om 
en ny idrottshall kommer in i investeringsbudgeten är det att föredra att vänta med att 
uppföra den konstnärliga utsmyckningen i samband med att idrottshallen slutförs. Kan 
även vara att föredra att vänta med konstdelen i och med den höga och just nu 
ansträngda investeringsvolymen. 
 
Ny torgpaviljong stod klar på torget sommaren 2021. Konstdelen i projektet uppgår till 
220 tkr. Det är lämpligt att placera konsten utanför torgpaviljongen på torget. Kommunen 
har genomfört en förprojektering för torgets utomhusmiljö i stort. Om investeringen 
avseende torgets uthusmiljö prioriteras i investeringsbudgeten är det att föredra att 
vänta med konstdelen till dess.  
 
Kommunen håller även på att uppföra Asarums IP med en konstbudget på 250 tkr, LSS 
Asarum 150 tkr och Svängsta förskola 280 tkr. Kan även här vara att föredra att vänta 
med konstdelen på grund av den ansträngda och just nu höga investeringsvolymen. 
 
Förvaltningen kommer i så fall i investeringsbudgeten att flytta med investeringarna för 
konsten till kommande år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Rutin för samverkan gällande enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning 
Protokollsutdrag KN § 99/2018 Rutin för samverkan gällande enprocentsregeln för 
konstnärlig utsmyckning/gestaltning i Karlshamns kommun 
Protokollsutdrag KF § 15 och § 156/1991 
Protokollsutdrag KF § 184.2013 
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Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Charlott Lorentzen (MP) och 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 
 
Kulturnämnden 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson  
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fastighetschef Magnus Persson 
Projektledare William Lavesson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 218 Kommunstyrelsens resultatrapport januari - augusti 2021 2021/360 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa kommunstyrelsens resultatrapport januari-augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat resultatrapporter per 
2021-08-31 som sammanställts till resultatrapport för kommunstyrelsen. 
I resultatrapporten redovisas resultat för verksamheten samt ekonomisk uppföljning av 
drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt ekonomisk analys. 
 
Kommunstyrelsen har fått ökad budget inför 2021 genom budgetväxling med övriga 
nämnder när det gäller interna fastighetskostnader och delar av serviceverksamheten 
vilket gör att åren inte är helt jämförbara.  
  
Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott på ca -4 mnkr vilket är en betydande 
förbättring jämfört med föregående prognos. Kommunstyrelsen belastas av kostnader 
för Båtsmansgården i glappet mellan att omsorgsförvaltningen lämnat fastigheten 
och förvaltningen för arbete och välfärd efter ombyggnad flyttat in, ca 3 500 tkr. 
Pandemin påverkar intäkter negativt som föregående år ingick i teknik- och 
fritidsnämndens budget vilket nu belastar kommunstyrelsen.   
  
Inför 2021 skedde budgetväxlingar för en stor del av serviceverksamheterna för att 
genomföra anslagsfinansiering istället för intern köp-sälj. Det har gjort att jämförelser 
mellan åren försvårats. Det finns också en osäkerhet i prognoserna i övrigt som är 
kopplat till när besparingsåtgärder ger full effekt. Detta kräver både återhållsamhet och 
fördjupad analys men bedömningen är ändå för närvarande att huvuddelen av 
åtgärderna kommer att kunna genomföras och ge effekt under året.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens resultatrapport 2021-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelnings- och verksamhetsområdeschefer KSF 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Lisa Sunesson 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 219 Delårsrapport augusti 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa delårsrapport per augusti 2021, samt 
 
att ta nämndernas och bolags resultatrapporter för januari- augusti 2021 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en 
god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tillsammans med det ekonomiska resultatet. 
 
Helårsprognosen för 2021 indikerar ett överskott på 50 mnkr samt en budgetavvikelse 
på +29 mnkr. Det är viktigt att notera att 15,3 mnkr är erhållna ersättningar kopplade till 
pandemin. Helårsprognosen för skatteintäkter är + 41,6 mnkr och avser positiv 
slutavräkning för 2020 och 2021. Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse 
som bär upp nämndernas obalans. Nämnderna arbetar aktivt med olika 
anpassningsåtgärder för att nå budget i balans 2021 men också i ett längre perspektiv. 
Nämnderna bedöms vara i balans vid utgången av 2022 då effekterna av beslutad 
personalreducering helt slagit igenom. Att genomföra åtgärder och hitta nya arbetssätt 
tar tid.  
 
Det finns mycket som utvecklats positivt och som bör lyftas fram. För verksamheterna 
inom utbildning har elevernas resultat i skolan höjts och nämnden närmar sig budget i 
balans. Inom omsorgen sker ett arbete för att utveckla ett mer systematiskt 
kvalitetsarbete, att genomföra omställningen till individens behov i centrum, utveckla 
framtidens boende samt att klara en budget i balans även när de riktade statsbidragen 
faller bort. Antalet försörjningsstöd har minskat, antalet placeringar inom barn och familj 
har stabiliserats och kostnaden per brukare inom LSS-verksamheten fortsätter att 
sjunka. Digitaliseringen har tagit stora steg framåt och kommunkoncernen har ett tydligt 
fokus på hållbarhet i sina verksamheter. Detta märks inte minst vid kommunens 
upphandlingar och investeringar inom kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas 
förnyelsebar leverans av fjärrvärme, LED-belysning samt solceller. 
 
Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när befolkningen ökar, demografin 
förändras och skatteunderlagsutvecklingen är svag. Verksamheterna ska kunna ta emot 
ökade volymer samtidigt som det ekonomiska utrymmet är fortsatt begränsat de 
kommande åren. Resultatet är bättre än förra året men det finns en fortsatt utveckling att 
göra vad gäller kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat där 
överskottsmålen kan nås och självfinansiering av investeringar är möjlig. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19, § 332, att uppdra åt 
förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-26 komplettera ärendet 
med en sammanställning av uppfyllnadsgraden rörande kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. De ändringar som gjorts återfinns i bilaga 1, Dokument Delårsrapport 
2021-08-31, i sammanfattningen på sidan 3-4 och rör måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål samt de finansiella målen. 
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Beslutsunderlag 
 
Dokument Delårsrapport 2021-08-31 2021-10-19 
AV RESULTATRAPPORT Jan-Aug 2021 
BN RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
KN DELÅRSRAPPORT jan-aug 2021 
KF RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KS RESULTATRAPPORT 2021-08-31 
ON RESULTATRAPPORT Jan-Aug 2021 
TFN RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
REV RESULTATRAPPORT T2-2021 
UN RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
ÖFN RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KABO RESULTATRAPPORT 2021-08-31 
KAFAB RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KEAB RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
KHAB RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
Kreativum RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 332/2021 Delårsrapport augusti 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie H Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 220 Teknisk budgetjustering ökade kostnader för löneökningar 2021 2020/1899 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna teknisk budgetjustering av ökade kostnader för löneökningar 2021.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 93 att finansiera ökade kostnader för löneökningar som 
avser lärarnas engångsbelopp med 2,3 mnkr 2021. Hela anslaget tillfördes 
utbildningsnämnden. Teknisk budgetjustering avser lärarnas engångsbelopp inom 
musikskolan som flyttas från utbildningsnämnden till kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknisk budgetjustering ökade kostnader för löneökningar 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
Controller Marie Nilsson 
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§ 221 Avskrivning av fodringar 2021 2021/2824 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avskrivning av fordringar görs enligt bifogade handlingar med 317 447 kr, samt  
 
att finansiering görs genom 2021 års avsatta medel för kundförluster.  
 
Sammanfattning 
 
Ekonomikontoret bedriver kravverksamhet löpande under året för att få betalt för 
kommunens utstående fordringar. Nedanstående belopp avser de fordringar som trots 
påminnelser och krav fortfarande inte är reglerade. I samtliga fall har rättsliga åtgärder 
vidtagits. Då dessa fordringar enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning inte 
längre kan betraktas som en tillgång, föreslås de bli föremål för avskrivning i 2021 års 
räkenskaper. 
 
Kommunens avskrivningar 
Kapitalbelopp    252 798:- 
BF/KFM kostnader (inkl. Sotningstjänsten och stadsbibliotek) 53 851:- 
Inkasso     10 798:- 
Summa kronor att anvisa   317 447:- 
 
Efterbevakning av ovanstående fordringar kommer dock att fortsätta ske genom Intrum 
Justitia Inkassobevakning AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning 2021 
Sammanställning per fakturagrupp 
Historik över avskrivningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kravhandläggare Rebecka Nilsson 
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§ 222 Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan 

och utveckling 2022-2026 2021/2559 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att renodla avtalet.   
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun (kommunen) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har sedan 
etableringen av Campus Karlshamn haft ett avtal som reglerat kommunens stöd och 
BTH:s åtagande. Nuvarande avtal löpte under perioden 2016 till och med 2020 men har 
med anledning av Pandemin förlängts att gälla även under 2021.  
 
Avtalet 
 
Ett nytt avtal har utarbetats av forskningsrådet som är det forum som ska förvalta och 
följa upp befintligt avtal. I rådet ingår förutom kommunen och BTH företrädare för 
NetPort Sciencepark AB (Netport) och näringslivet som är verksamt på pirenområdet. 
 
Utifrån erfarenheterna med nuvarande avtal och processen i samband med att Campus 
Karlshamn föreslogs läggas ner samt (när nedläggning vändes till utveckling) 
kommunens delaktighet i ett utvecklat BTH (bägge campus) har inriktningen på avtalet 
förändrats från kvantitativa mått till kvalitativa åtaganden. Avtalets giltighet och 
ekonomiska innehåll har även uppdaterats liksom förutsättningarna för utbetalning av 
medel. 
 
Upplägget av avtalet liknar det nuvarande men innehållet har i grunden förändrats 
såtillvida att förslaget innebär ett tillsvidareavtal och uppsägningstiden har förlängts. 
Detta innebär en tydlig viljeyttring från bägge parter att Campus Karlshamn är en viktig 
verksamhet för Blekinges utveckling och tryggar verksamheten i Karlshamn på längre 
sikt.  
 
Ekonomin innebär att beloppet som kommunen betalar till BTH, vilket varit fast sedan 
2016, justerats upp. Dessutom hanteras i detta avtal vissa kostnader för lokaler som 
legat på Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) vilket kan ses som ytterligare ett steg i att 
renodla KAFAB:s verksamhet och kostnader flyttats till kommunen. Modellen innebär att 
grundbeloppet för BTH:s verksamhet räknas upp utifrån 2016 års nivå samt att en del 
kan användas exempelvis för driftskostnader kopplat till verksamhetsförändringar inom 
Campus Karlshamn. Beloppet föreslås dessutom följa SKR:s löneindex. 
 
Sammantaget innebär avtalet en tydlig långsiktig satsning på högskoleutbildning och 
forskning i Karlshamn inom ramen för Campus Karlshamn vilket också är en 
förutsättning för en fortsatt science park i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, 
samverkan och utveckling 2022-2026 
Gällande avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, 
samverkan och utveckling 2016-2020 
Tilläggsavtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling 2016-2020 
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Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till 
förvaltningen för att renodla avtalet.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 223 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner 

2021/2738 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 
2022-01-01–2023-12-31 i enlighet med upprättat förslag, samt  
 
att ovanstående gäller under förutsättning att samtliga länets kommuner fattar 
motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut och 
det nya avtalet gäller 2022-01-01–2023-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet. 
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet. 
 
Ledningsgruppen för ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2021 till 
2 953 010 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 953 010 kronor årligen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 123 2021 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge 
och Blekinges kommuner 
Avtal om FoU-verksamhet 2022-01-01--2023-12-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 224 Avtal om förvaring av arkivmaterial 2021/2321 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ingå avtal med Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad om 
förvaring av arkivmaterial. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun förvarar idag arkivmaterial i form av mikrofilmrullar och fichelådor 
hos Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Anledningen till 
detta är att arkivmaterialet behöver förvaras i kyla.  
 
Dialog har förts med kommunalförbundet Sydarkivera om dess möjligheter att ta över 
arkivmaterialet men en sådan överlämning är inte aktuell i dagsläget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avtal om förvaring av arkivmaterial 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 43(74) 

 
 
§ 225 Skolmiljarden (generellt statsbidrag) - fördelning till utbildningsnämnden 

2021/2869 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbildningsnämnden tillförs 3,7 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
Skolmiljarden 2021, samt 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
 
Sammanfattning 
 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medfört beslutade regeringen att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. När regeringen 
ändrade Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade de också att tillskjuta 
uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor.  
 
Syftet med detta tillskott har varit att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. 
 
Kommunerna har inte behövt ansöka om pengarna, utan de har betalats ut till alla 
kommuner. Varje kommun har sedan fått ansvar för hur den praktiska hanteringen ska 
genomföras och om eventuella prioriteringar ska genomföras. 
 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av dessa resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. 
 
Skolverket har betalat ut statsbidraget vid tre tillfällen under 2021 (februari, juni och juli) 
och intäkterna har fördelats till utbildningsförvaltningen på samma sätt som andra 
riktade bidrag. Utbildningsförvaltningen har fördelat medlen till verksamheterna enligt 
elevantalsprincipen för att säkerställa likvärdighet visavi fristående huvudmän. 
 
Vid kontakt med SCB konstateras att dessa medel ska bokas som intäkt hos 
kommunerna på ”Generella bidrag” för att sedan fördelas ut till verksamheterna. Därför 
behöver en teknisk justering göras, där dessa medel bokas om på Generella bidrag för 
att sedan tillföras utbildningsnämnden. Aktuell summa är 3 736 tkr. 
 
Ekonomichef Åsa Nygren informerar om att den föreslagna att-satsen behöver ändras 
för att rapporteringen till Riksskatteverket ska bli rätt. Följande att-satser föreslås:  
 
att utbildningsnämnden tillförs 3,7 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
Skolmiljarden 2021, samt  
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
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Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Controller Susanne Andersén 
Controller Jennie Blomqvist 
Controller Marie Nilsson 
Controller Mikael Jonsson 
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§ 226 God vård (generellt statsbidrag) - fördelning till omsorgsnämnden 2021/2869 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att omsorgsnämnden tillförs 15,9 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
God vård och omsorg av äldre personer 2021, samt 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden rekvirerade statsbidraget god vård om 15,9 mnkr för användning till 
ökad kvalité inom äldreomsorgen. En plan arbetades fram för utveckling inom omsorgen 
och i budgeten 2021 har flera förstärkningar genomförts som finansieras med 
statsbidraget. Villkoren för statsbidraget har förändrats vilket innebär att rekvirerade 
medel inte behöver återbetalas om kostnaderna inte motsvarar intäkten. Med 
förändringen klassificeras statsbidraget inte längre som ett riktat statsbidrag utan som 
ett generellt och skall därmed redovisas på finansförvaltningen. Kommunstyrelsen 
föreslås omfördela bidraget från finansförvaltningen till omsorgsnämnden. 
Tilläggsanslaget möjliggör ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete samtidigt som 
redan ackumulerade kostnader erhåller finansiering. 
 
Bakgrund  
 
Covid-19 har ökat medborgarnas fokus på kvalité och omsorg om de äldre. Regeringen 
har beslutat att fördela fyra miljarder till Sveriges kommuner för att säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre 2021. Karlshamns kommun har tilldelats 15,9 mnkr. 
Statsbidraget är tänkt att vara återkommande med start 2021 och beslut om 
statsbidraget och villkor för nästkommande år sker i december 2021. Socialstyrelsen har 
lyft fram följande exempel på utvecklingsområden inom äldreomsorgen: 
 

• förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor 
• arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom 
• förstärka eller utveckla lokala demensteam och samverkansteam på 

ledningsnivå i 
enlighet med det standardiserade insatsförloppet vid demenssjukdom 

• aktiviteter som syftar till att motverka ensamhet bland äldre 
• öka personalkontinuiteten 
• förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala 

hälso- och sjukvården 
• förebygga smittspridning av covid-19 
• utveckla stöd till anhöriga och anhörigvårdare 
• utveckla informationssäkerheten 
• investering i utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen 
• övriga investeringar som syftar till att öka kvalitén i vården och omsorgen av 

äldre personer 

Statsbidraget var från början villkorat varpå omsorgsnämnden rekvirerade bidraget. 
Efter dialog med Sveriges kommuner och Regioner, SKR, kommer 2021 års bidrag inte 
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längre återkrävas om kommunen inte har kostnader som motsvarar intäkterna. 
Karlshamns kommun behöver dock återrapportera hur kommunen använt statsbidraget. 
Med förändringen klassificeras statsbidraget under 2021 som ett generellt statsbidrag 
och inte som ett riktat enligt Rådet för kommunal redovisning, RKR R2.   
 
Förändringen medför att statsbidraget redovisningsmässigt hanteras under 
finansförvaltningen istället för omsorgsnämnden. Förändringen minskar 
omsorgsnämndens intäkter med -15,9 mnkr och ökar finansförvaltningens med +15,9 
mnkr.  
 
Kommunstyrelsen föreslås omfördela hela statsbidraget för att det kvalitetsförbättrande 
arbetet skall fortgå och för att redan ackumulerade kostnader kopplat till statsbidraget 
ska mötas av bidraget. Statsbidraget kommer att användas för kostnader enligt fastlagd 
plan, verkställda utökningar i 2021 års budget, merkostnader på grund av covid-19, 
merkostnader på grund av demografin och övriga åtgärder som anses nödvändiga för 
en ökad kvalité och enligt övriga exempel på utvecklingsområden baserat på 
socialstyrelsens anvisningar.   
 
Ekonomichef Åsa Nygren informerar om att den föreslagna att-satsen behöver ändras 
för att rapporteringen till Riksskatteverket ska bli rätt. Följande att-satser föreslås: 
 
att omsorgsnämnden tillförs 15,9 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
God vård och omsorg av äldre personer 2021, samt 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Plan för utvecklingsarbete inom omsorgsförvaltningen för 2021 
God vård anvisningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Omsorgschef Torill Skaar Magnusson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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§ 227 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020 2021/93 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att i dataskyddsarbetet prioritera de av 
dataskyddsombudet föreslagna åtgärderna.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt art. 37 i dataskyddsförordningen (GDPR) ska varje myndighet utse ett 
dataskyddsombud. Karlshamns kommun är ansluten till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud hos kommunalförbundet Sydarkivera. Tjänsten utförs av ett team 
som består av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. I 
dataskyddsombudets uppgifter ingår bl.a. att övervaka efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen och övrig dataskyddslagstiftning. Detta har gjorts genom en 
självvärderingsblankett som besvarats av förvaltningen och mynnat ut i en rapport från 
dataskyddsombudet.    
 
I rapporten framhålls att det viktigast som kommunstyrelsen behöver arbeta vidare med 
är att:  
 

• påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och konsekvensbedömningar 
enligt art. 35 i dataskyddsförordningen när en ny typ av behandling sannolikt 
leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter, 
  

• kontrollera hur arbetet med informationssäkerhet är tänkt att fungera och påbörja 
ett mer systematiskt arbete på området,  

 
• ta fram personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden och 

även ta fram förslag till personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner som en del 
i framtida upphandlingsunderlag av nya system,  

 
• snarast komplettera registerförteckningen med en kartläggning av 

kommunstyrelsens tredjelandsöverföringar och utifrån kartläggningen ta fram 
analys och åtgärdsplan,  

 
• planera in årlig information om inträffade personuppgiftsincidenter i 

sammanträdesplanen för kommunstyrelsen, och  
 

• planera in årlig information om registerförteckningen i sammanträdesplanen för 
kommunstyrelsen.  

 
Dataskyddsombudet rekommenderar även att det fastställs en lokal organisation för 
dataskyddsarbetet och att det tas fram rutiner på flera områden.  
 
Framhållas ska att det under våren 2021 startades upp ett stort 
informationssäkerhetsarbete i kommunen. Ett mer systematiskt arbete med 
informationssäkerhet har således redan inletts. Därutöver ska nämnas att ett 
standardförslag på personuppgiftsbiträdesavtal finns i kommunen och att avtalet ska 
användas vid nya upphandlingar av system.  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 48(74) 

 
 
 
Ett arbete pågår inom förvaltningen med att hitta det mest effektiva sättet att arbeta med 
dataskyddsfrågor. Det pågår även ett arbete med att ta fram en plan för det framtida 
dataskyddsarbetet utifrån de fokusområden som dataskyddsombudet lyft fram i 
rapporten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08 
Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad för kommunstyrelsen 2020-2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Administrativ chef Christina Svensson 
Utredare Anna Persson 
IT-strateg Jonas Nilsson 
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§ 228 Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 

2021/2697 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2021-09-15, § 60, att föreslå kommunfullmäktige att anta 
biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-09-28, § 57, att ställa sig bakom den del i 
biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 som gäller 
skolbiblioteken. 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting 
ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit 
omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014, där det står att kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner. 
 
Det åligger således varje kommun och region att anta en biblioteksplan. Det har tidigare 
varit en folkbiblioteksplan och inte en heltäckande kommunal biblioteksplan. I 
biblioteksplanen för Karlshamn för 2022-2024 tas ett helhetsgrepp på den kommunala 
biblioteksverksamheten, där både folkbibliotekets verksamhet och skolbibliotekens 
verksamheter ingår. Biblioteksplanen har även utökats med en medieplan som ger 
medborgarna en fördjupad syn på både folkbibliotekets och skolbibliotekens utbud och 
service med avseende på medier. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för 
personal och beslutsfattare. Det ska även synliggöra utbud och service för 
medborgarna, vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen 
ska vara uppföljningsbar, den ska vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den 
uppföljningsstruktur som finns genom Karlshamns kommuns aktuella styrmodell. 
 
Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med regionala biblioteksverksamheter 
och landets kommuner följa upp hur biblioteksplanerna utformats och används. 
Karlshamns kommun ansöker årligen om inköpsstöd till litteratur från Kulturrådet. För att 
erhålla medel krävs en aktuell och giltig biblioteksplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 60 2021 Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns 
kommun 2022-2024(1) 
Biblioteksplan och medieplan 2022-2024 
Protokollsutdrag UN § 57 2021 Biblioteksplan och medieplan för Karlshamns 
kommun 2022-2024 
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Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden  
Utbildningsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 229 Revidering av taxa för uthyrning av Lokstallarna 2021/2562 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lokalhyran för Lokstallarnas lokaler räknas i entimmes-pass och att 8-timmarshyran 
stryks. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2019-09-25, § 65, att uppdra åt förvaltningschefen att se över 
taxesystemet för uthyrning av Lokstallarna. Lokstallarna har lokaler för uthyrning till flera 
målgrupper med olika behov och förutsättningar. Det finns skillnader i taxesystemet 
mellan samlingslokalerna i Lokstallarna gentemot Bellevueparken och Stadsteatern. För 
att bedöma om man kan harmonisera dessa skillnader och underlätta för både 
beställare/hyresgäster och bokningsansvariga har det föreslagits att en översyn görs av 
taxesystemet på Lokstallarna. 
 
Kultursamordnarnas förslag till beslut innebär att arbetet med bokning av lokalerna och 
uträkningen av vad dessa kostar för hyrestagare blir enklare och tiden för 
handläggningen effektiviseras. Det blir också en övergripande tydlighet gällande 
taxesystemet. Sättet att kostnadsberäkna hyran i Lokstallarnas lokaler blir då likadan 
som för kommunens övriga samlingslokaler och scener exempelvis Bellevueparken, 
Svängsta Medborgarhus och Stadsteatern. Hyran för 8-timmar blir obetydligt dyrare om 
den räknas i entimmes taxa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 35 2021 Översyn taxesystem uthyrning Lokstallarna 
Prisförändring en timmes pass från dokument Taxor och avgifter 2019-2020 
Bilaga 2 Taxor-2018-2019 
Förtydligande angående nämndernas ansvar för lokaltaxan, 2013-01-14 
Protokollsutdrag KF § 29.2013 Taxor och avgifter i Lokstallarna 
Protokollsutdrag KN § 6.2012 Taxor och hyror i Lokstallarna, inkl 
beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till KS 2013-12-06 ang taxor och avgifter för kommunens 
egna avgifter, UHLG 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
Författningssamlingen 
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§ 230 Förändring av anläggningstaxa för vatten och avlopp 2021/2801 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift ändras enligt nedan från och med 
2021-12-01:  
 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar  
en bostadsenhet.  
 
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med 
bostadsfastighet, gäller följande för beräkning av antalet lägenhetsavgifter:  
 
En lägenhet för varje påbörjat 300 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmesyta, vars nyttjade bedöms likvärdigt  
med boende såsom hotell samt utbildning, sjukvård, sporthallar, butiker, småindustri, 
verkstad, utställningslokaler, stormarknader och likvärdigt.  
 
En lägenhet för varje påbörjat 500 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen avsedda för lager och likvärdigt. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Karlshamn Energi och Vatten AB beslutade 2021-09-30, § 34, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förändra VA-taxans 3 § enligt nedan, att gälla från 1 
december 2021: 
 
"Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar 
en bostadsenhet. 
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med 
bostadsfastighet, gäller följande för beräkning av antalet lägenhetsavgifter: 
 
En lägenhet för varje påbörjat 300-m2-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard 
SS 21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmesyta, vars nyttjade bedöms likvärdigt 
med boende såsom hotell samt utbildning, sjukvård, sporthallar, butiker, småindustri, 
verkstad, utställningslokaler, stormarknader och likvärdigt. 
 
En lägenhet för varje påbörjat 500 m2-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
21054:2009 för utrymmen avsedda för lager och likvärdigt." 
 
Förslaget att ändra parametern lägenhetsavgift i anläggningsavgifterna för utrymmen 
avsedda för lager eller likvärdig baseras på att Karlshamn Energi Vatten AB vill öka 
rimligheten i den anläggningsavgift lagerbyggnader belastas med utifrån kostnad för 
anslutning samt den nytta byggnaden har av VA-tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fr o m 
2021-12-01 
Protokollsutdrag KEVAB 2021-09-30 § 34 
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Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi och Vatten AB 
VD Anders Strange 
Marknadschef Per Håkansson 
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§ 231 Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom miljöbalkens 

område 2021/2818 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) samt förordning (1998:940) om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställa förslaget till 
taxebestämmelser med tillhörande taxebilagor 1, 2 och 3,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt  
 
att taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive taxebilaga 1 och 2 
beslutad av kommunfullmäktige 2014‐01-07, § 2, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundets nuvarande taxa inom miljöbalkens område är från 2014 och är 
framtagen utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) dåvarande förslag till 
taxemodell. Sedan dess har såväl lagstiftning som synen på finansieringen av tillsynen 
förändrats. SKR har under senare år arbetat med en ny modell för taxa inom 
miljöbalkens område. Målet har varit en taxa som tydligt kopplar ihop tillsynsplaneringen 
och finansieringen av tillsynen inom miljöbalken och där det är tillsynsbehovet som styr 
vilken finansiering som behövs. 
 
Miljöförbundet har behov av att anpassa taxan efter gällande lagstiftning. Utöver detta är 
en ändrad taxemodell en del i förbundets utvecklingsarbete, där ett gott företagsklimat 
och förenkling för medlemskommunernas verksamhetsutövare och invånare är en viktig 
del. Målet är en tydligare taxa. Där vad som ligger till grund för tillsynsavgifterna är 
transparent och där finansiering och planering av tillsynsverksamheten utgår från 
verksamheternas tillsynsbehov. I den nya behovsstyrda taxemodellen är det alltså 
tillsynsbehovet som styr taxan och det samlade tillsynsbehovet för branschen som 
anger vilken avgift som debiteras. Beroende på vilken bransch en verksamhet tillhör och 
storleken på verksamheten debiteras tillsynen med hjälp av avgiftsnivåer, 
förskottsbetalning eller efterskottsbetalning. 
 
Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A- och B-verksamheter1) har i grunden 
länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen kan överlåta tillsynen gällande 
dessa verksamheter till den kommunala tillsynsmyndigheten. Miljöförbundet har i dag 
miljötillsynsansvaret för majoriteten av de tillståndspliktiga verksamheterna i västra 
Blekinge. Då tillsynsbehovet inte bör skilja sig åt beroende på om en bransch har 
kommunal eller statlig tillsynsmyndighet blir tillsynsbehovet för tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter i den nya taxemodellen samma som enligt statens förordning 
om avgifter för tillsyn och prövning (FAPT 2). Antalet timmar en tillståndspliktig 
verksamhet betalar för i den nya taxemodellen blir således samma oavsett om det är 
länsstyrelsen eller kommunen som har det operativa tillsynsansvaret. 
 
Mindre verksamheter, som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga, går över till 
efterhandsdebitering i det nya taxeförslaget. 
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Förslaget till ny taxa består av fyra delar - taxebestämmelser och tre stycken taxebilagor 
som anger avgiften för förbundets tillsyn. Beroende på vilken bransch en verksamhet 
tillhör debiteras avgiften enligt någon av taxebilagorna 1-3. 
Vid framtagandet av taxan har SKRs mallar för en behovsstyrd miljötaxa använts. Taxan 
omfattar såväl företag som enskilda privatpersoner. 
 
Avgifterna tas ut med stöd av miljöbalken (1998:808), 27 kap. 1 § och kommunallagen 
(2017:725), 2 kap. 5-6 §§. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 50/2021 Beslut gällande ny taxa för Miljöförbundet 
Blekinge Västs verksamhet inom miljöbalkens område 
Taxabestämmelser 
Taxebilaga 1 
Taxebilaga 2 
Taxebilaga 3 
Protokollsutdrag KF § 2/2014 Taxor för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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§ 232 Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom 

livsmedelslagstiftningens område 2021/2818 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslaget till taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område med 
stöd av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade 
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av 
ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna 
lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt 
  
att taxan för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område beslutad av 
kommunfullmäktige 2019-11-18, § 207, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område och ersätter Miljöförbundets tidigare taxa inom 
livsmedelslagstiftningens område från 2020.  
 
Med detta förslag till ny livsmedelstaxa, övergår Miljöförbundet helt till att debitera all 
livsmedelskontroll efter utförd tillsyn med den tid som är nedlagd i varje ärende. Avgiften 
för registrering av livsmedelsanläggning föreslås fastställas till en timmes 
handläggningstid, vilket är samma avgift som i nuvarande taxa. 
 
Nytt är att Miljöförbundet förslås få rätt att ta betalt för handläggning som utförs efter ett 
meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning. RASSF skickas ut inom unionen 
när potentiellt hälsoskadliga livsmedel distribuerats inom Europa. 
 
Kontrollmyndighetens rätt till inköp under dold identitet som en del av 
livsmedelskontrollen, har inte funnits tidigare varför möjlighet att kunna ta betalt för detta 
har lagts till i taxan. 
 
Material i kontakt med livsmedel (livsmedelsförpackningar) har inte tidigare legat under 
kommunens kontroll, men sedan 1 juli 2021 har detta tillsynsområdet tillkommit för 
Miljöförbundet. Därför möjliggörs debitering av detta nya tillsynsområde med förslaget till 
ny livsmedelstaxa. 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 61/2021 
Förslag till taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område 
Protokollsutdrag KF § 207/2019 Taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
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Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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§ 233 Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom 

strålskyddslagens område 2021/2818 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med stöd av strålskyddsförordningen (2018:506) fastställa förslaget till 
taxebestämmelser gällande tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen (2018:396) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av denna lag,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt 
 
att taxan för tillsyn och prövning enigt strålskyddslagen beslutad av kommunfullmäktige 
2018-12-17, § 211, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för prövning och 
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) samt förordningar och föreskrifter meddelade 
med stöd av strålskyddslagen och ersätter Miljöförbundets tidigare taxa inom 
strålskyddslagstiftningens område från 2018.  
 
Ny strålskyddstaxa behövs för att möjliggöra debitering av provtagning och analys av 
prover i samband med tillsyn, samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium. 
Kontrollköp vid solarier i samband med tillsyn kan behövas för att kontrollera hur 
ålderskontrollen av 18-årsgränsen fungerar i praktiken. Förslaget innebär att fasta 
handläggningsavgiften för anmälan av solarier, övergår till att bli en handläggningsavgift 
där verklig nedlagd handläggningstid debiteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 60/2021 
Förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
Protokollsutdrag KF § 211/2018 Nya taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst 
verksamhet i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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§ 234 Uppräkning av Miljöförbundet Blekinge Västs timkostnader 2022 2021/2818 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja timkostnaden per timme för Miljöförbundet Blekinge Västs tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken från 966 kr/timme till 995 kr/timme,  
 
att höja timkostnaden per timme för Miljöförbundet Blekinge Västs tillsyn och kontroll 
inom livsmedelslagstiftningens område, enligt strålskyddslagen, lagen om animaliska 
biprodukter, lagen om internationella hot mot människors hälsa, tobakslagen samt lagen 
om receptfria läkemedel från 966 kr/timme till 995 kr/timme, samt 
 
att de nya timkostnaderna per timme ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med att Miljöförbundet föreslår att förbundet helt ska gå över till 
efterhandsdebitering inom livsmedelslagstiftningens område och delvis inom 
miljöbalkens område har behovet av att se över timavgifterna inom förbundets 
verksamhet aktualiserats. De nu föreslagna höjningarna av timkostnaderna bedöms 
vara nödvändiga för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för förbundets verksamhet 
och en god ekonomisk hushållning. 
 
I förslaget har förbundet använt Sveriges Kommuner och Regioners mall för att beräkna 
handläggningskostnaden per timme för miljöbalkens respektive 
livsmedelslagstiftningens område. Beräkningsmallen från SKR tar hänsyn till förbundets 
personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader som är förknippade med och som 
behövs för att kunna utföra tillsyn och kontroll. Förslagen till timkostnader speglar de 
genomsnittliga kostnader som förbundet har per timme för den handläggning, tillsyn och 
kontroll som utförs inom förbundets myndighetsområden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 62/2021 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att kommunstyrelsen 
ska besluta i enlighet med förslaget från Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsdirektion 
i de två första att-satserna.  
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena att-sats för att-sats och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag 
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Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring 
med fleras yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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§ 235 Taxa för myndighetsutövning 2022 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 

2021/2727 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för myndighetsutövning 2022 för Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade 
taxor avseende myndighetsutövning för år 2021, se bilaga.  
 
Förslag till taxa för myndighetsutövning för år 2022 och prislista 2022 är uppräknade 
med prisindex för kommunal verksamhet, 2,3 % och 1,8 % övrigt index.  
 
Som en konsekvens av förändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor, 
LBE, förslår direktionen en förändring av taxan för godkännande av föreståndare 
brandfarlig respektive explosiv vara. Denna taxa uppgick tidigare till en faktor. 
Direktionen föreslår att taxan för en ren anmälan, där förbundet endast har mindre 
handläggning, ska uppgå till en faktor och att en taxa på två faktorer tillkommer för de 
ärenden som kräver en mer omfattande lämplighetsprövning.  
 
En lämplighetsprövning medför kontakt med polismyndigheten och i vissa fall samråd 
kring deras yttranden. Detta har tidigare gällt endast föreståndaren men efter 
förändringarna i LBE, som trädde i kraft den 1 augusti 2021, innefattar prövningen även 
andra deltagare som finns i verksamheten.  
 
Tidigare har denna mer omfattande lämplighetsprövning endast utförts på sökande som 
ska hantera explosiv vara men nu kan den komma att utföras även på vissa personer 
som hanterar brandfarlig vara. Av denna anledning behöver man inte längre skilja på 
brandfarlig och explosiv vara utan skillnaden blir beroende av hur omfattande 
hanteringen är.  
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för myndighetsutövning RVB 2022 
Protokollsutdrag RVB § 1127 Taxa för myndighetsutövning samt prislista år 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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§ 236 Taxor för rengöring och brandskyddskontroll - Räddningstjänsten Västra 

Blekinge 2021/120 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för sotning och brandskyddskontroll inom Karlshamns kommun lämnas 
oförändrad under perioden augusti till december 2021,  
 
att från och med beredningen av aktuell taxa för år 2022 ska denna ske av respektive 
medlemskommun, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande 
beslut. 
 
Sammanfattning 
 
I ärendet föreslås att aktuell taxa lämnas oförändrad för årets sista fem månader och att 
beredningsansvaret för kommande taxa överförs till respektive medlemskommun. 
 
Bakgrund 
 
Enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, 
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får 
föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande ordning 
innebär att taxan antas av kommunfullmäktige efter beredning i direktionen för 
räddningstjänsten. 
 
Förslag om oförändrad taxa 2021, del av året: 
 
I februari månad 2021 beslutade Karlshamns (KF § 10/2021), Sölvesborgs (KF § 
15/2021) och Olofströms (KF § 15/2021) kommuner att höja taxan för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten Västra 
Blekinge. Höjningen av taxa rengöring innebar en procentuell ökning med 7,43 % och 
taxa brandskyddskontroll ökade med 5,11%. 
 
På grund av den försenade avtalsrörelsen år 2020 publicerade SKR sotningsindex först i 
december månad. Lönerevisionen inom sotningsverksamheten sker normalt 1 april men 
då det tar tid att höja taxorna i kommunerna brukar höjningen behöva ske någon eller 
några månader senare. För att kompensera sotningsverksamheten var indexet 
konstruerat så att hela årets höjning då slogs ut på färre månader. Vid en till två 
månaders försening blir det normalt små justeringar av indexet. År 2020 innebar det 
sena indexet att höjning tas ut på väldigt få månader. 
 
När sedan 2021 års index publicerades (2021-03-16, cirkulär 21-13) skulle den sena 
höjningen av 2020 års index nu innebära en sänkning av taxan för år 2021. 
Förändringen av 2021 års taxa innebär, enligt SKR, en sänkning med 8,08 %. För att 
undvika en besvärlig situation där kunder som beställer rengöring alternativt 
brandskyddskontroll i mars-juli månad 2021 får betala en högre avgift jämfört med de 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 63(74) 

 
 
som beställer från och med augusti månad föreslår Räddningstjänsten Västra Blekinge 
att taxan lämnas oförändrad. 
 
Förändrad beredning av taxa för sotning och brandskyddskontroll: 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge föreslår att beredningen av taxa för rengöring 
(sotning) samt taxa för brandskyddskontroll överlämnas till respektive medlemskommun 
enligt direktionens beslut (RVB § 1096). Förändringen innebär en mer tidseffektiv 
beredning då taxan inte behöver föreslås av Räddningstjänstens direktion utan kan 
antas direkt av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Direktionen ser inte några 
samordningsvinster som gör att taxan ska beredas av en och samma part då taxan 
skiljer sig åt i de olika kommunerna samt att sotningsverksamheten utförs av olika 
entreprenörer. Uppdraget att bereda sotningstaxan finns ej specificerat i förbundets 
förbundsordning eller i direktionens reglemente. Förändringen tydliggör även 
Räddningstjänstens roll i sin myndighetsutövning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för rengöring (sotning) 
Taxa för brandskyddskontroll 
Missiv RVB dnr 2021-000183 
Protokoll RVB §1095, sotningsindex år 2021 
Protokoll RVB §1096 Beredning av sotningstaxa 
Cirkulär 21-13 Sotningsindex 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Författningssamlingen 
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§ 237 Yttrande samråd handlingsprogram för Räddningstjänsten Västra Blekinge 

2022 2021/2540 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet som sitt eget och översända detsamma till Räddningstjänsten Västra 
Blekinge, samt 
 
att uttala en viljeyttring att kommunala förvaltningar deltar efter förmåga för att stödja 
räddningstjänstens förebyggande arbete. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. I Karlshamn har Räddningstjänsten 
uppdraget att upprätta detta handlingsprogram. Räddningstjänsten Västra Blekinge har 
översänt förslag till handlingsprogram för räddningstjänst till medlemskommunerna för 
yttrande. 
 
Handlingsprogrammet ger en god bild av den generella riskbilden, den förebyggande 
verksamhet som bedrivs, målen med verksamheten samt räddningstjänstens förmåga i 
olika hänseenden. 
 
Avsnitten sex och sju i handlingsprogrammet beskriver mål respektive det förebyggande 
arbete som bedrivs och bör bedrivas i framtiden. Räddningstjänsten bedriver idag ett 
omfattande arbete med tillståndshantering, tillsyn, rådgivning och utbildning.  
 
I det förebyggande arbetet som riktas till allmänheten finns också möjligheter för 
kommunens förvaltningar att vara delaktiga genom att exempelvis: 
 

• sprida förebyggande information till personer som kan ha svårt att sätta sig 
själva i säkerhet i samband med brand, 

• genom information medvetandegöra riskerna för terrängbrand, särskilt kopplat till 
eldning i naturen, 

• informera fastighetsägare som bor i riskområden om deras ansvar för att 
förebygga skador på sin fastighet i samband med översvämning, samt 

• fortsätta den goda samverkan som finns i samband med planering av 
Östersjöfestivalen och andra kommunala evenemang. 

 
Samverkan enligt ovan bör under kommande år utvecklas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv samråd handlingsprogram Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram 2022 remissutgåva 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
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§ 238 Ansökan om bidrag till fiberanslutning i allmän samlingslokal - IOGT/NTO 

Mörrum 2021/2433 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medge IOGT/NTO Mörrum ett bidrag om 21 900 kr för fiberanslutning, samt 
 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
Sammanfattning 
 
IOGT/NTO Mörrum har inkommit med ansökan om bidrag för fiberanslutning till 
föreningens samlingslokal. 
 
Karlshamns kommun har de senaste 11 åren arbetat för fiberutbyggnad i kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade också 2018-02-19 § 15 att uppdra åt Karlshamn Energi 
AB att erbjuda fiberanslutning till samtliga permanentboende på landsbygden. 
Föreningar kan ansöka om stöd från kommunen för fiberanslutning om det finns fiber i 
området eller utbyggnad är planerad. Hittills har fem föreningar beviljats bidrag om 20 
tkr vardera för fiberanslutning (Stålagården KS § 148/2018, Vita Skola Asarum KS § 
195/2018, Åryds hembygdsgård KS § 18/2019, Blekinge Travsällskap KS § 185/2020 
och Mörrums Scoutkår KS § 225/2020). 
 
Kommunstyrelsen föreslås medge IOGT/NTO Mörrum ett bidrag om 21 900 kr vilket 
finansieras genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om bidrag till fiberanslutning i allmän samlingslokal - IOGT/NTO Mörrum 
(Karlshamn Hästaryd 20:1) 
 
Beslutet skickas till 
 
IOGT/NTO Mörrum  
Controller Susanne Andersen 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 239 Ansökan om driftbidrag för år 2022 - Skottsbergska gården 2021/2475 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja Stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamns bevarande ett driftbidrag om 
250 tkr för år 2022, samt  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget år 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamns bevarande har 2021-09-08 inkommit med 
ansökan om 250 tkr i driftbidrag för år 2022. 
 
Skottsbergska gården anses vara en av landets bäst bevarade handelsgårdar från 
1700-talet och förklarades som byggnadsminne 1964. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse 2021-09-08 
Ansökan om driftbidrag för år 2022 från stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamns 
bevarande 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamns bevarande 
Controller Susanne Andersen 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kulturnämnden 
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§ 240 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2022 

2021/2701 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa sammanträdestider för 2022 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder 2022 enligt följande: 
 

Månad Arbetsutskott – 
beredande 

Arbetsutskott – 
uppföljning 

Kommunstyrelsen 

Januari 25 11, 18  
Februari 22 1, 15 8 

Mars 29 1, 15 7 (fm, bokslut/resultatdialog) 
22 (em, ordinarie smtr) 

April  5, 19, 26 12 
Maj 24 3, 10, 17, 31  
Juni  14, 21 7 (fm, resultatdialog) 

7 (em, ordinarie smtr) 
Juli    

Augusti  30  
September 6 13, 27 20 

Oktober 11 4, 18 24 (fm, resultatdialog) 
25 (em, ordinarie smtr) 

November 15 1, 8, 22 29 
December 6 13 20 

 
Dessa sammanträden hålls normalt på tisdagar och börjar klockan 13:30 med undantag 
för boksluts- och resultatdialoger som hålls på måndagar och börjar klockan 08:00. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Hemsidan 
Anslagstavlan 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Helägda kommunala bolag 
Nämndkansliet 
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§ 241 Attestordning för kommunstyrelsen per 2021-11-01 2020/761 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta ny attestordning för kommunstyrelsens driftbudget och investeringsbudget, 
samt 
 
att attestordning enligt kommunstyrelsens beslut 2021-09-21 § 181 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens attestordning för driftbudget och investeringsbudget har reviderats 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Attestordning KS 2021-11-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fastighetsförvaltare Johan Eriksson 
Lönechef Annika Risberg 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Systemförvaltare Jörgen Nilsson 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Marie Nilsson 
Controller Lisbeth Sunesson 
Controller Susanne Andersen 
Administratör Aili Martinsson 
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§ 242 Motion om Energiplan för Karlshamns kommun - Per Erlandsson (M) och 

Magnus Sandgren (M) 2021/869 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Per Erlandsson (M) och Magnus Sandgren (M) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-03-22 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt berörd(a) förvaltning(ar) att i samverkan med 
Karlshamn Energi AB och andra betydande intressenter inom energiområdet  
 
att utarbeta en energiplan för Karlshamn avseende tillförsel, distribution och  
användning av energi för beslut i kommunfullmäktige.  
 
att vid sidan av energimängd även inkludera effektproblematiken. 
 
att energiplanen kopplas till övrig kommunal planering.  
 
att energiplanen inkluderar perspektiv på förnybar och fossilfri energi.  
 
att det minst en gång varje mandatperiod ska göras en översyn av energiplanen  
som beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 180, att remittera motionen till 
Karlshamn Energi AB och kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från 
Anders Strange VD för Karlshamn Energi AB samt förslag till yttrande för 
kommunstyrelsen har skrivits fram av kommundirektör Daniel Wäppling. 
 
I yttrande från Karlshamn Energi AB skriver Anders Strange att Karlshamn Energi AB 
ställer sig positiva till att Karlshamns kommun gör en energiplan och att de ställer sig 
bakom motionen i sin helhet. En energiplan är ett strategiskt dokument för att ta hänsyn 
till energifrågor när Karlshamn utvecklas. De anser att kommunen bör ansvara för 
arbetet och att Karlshamn Energi och andra intressenter inom området deltar i 
framtagandet. 
 
I förslaget till yttrande för kommunstyrelsen skriver Daniel Wäppling att precis som 
anges i motionen finns det krav på kommuner att ha en energiplan. Det finns ingen 
formell styrning av hur en sådan ska se ut eller innehåll och omfattning utöver den 
övergripliga texten i lagstiftningen. I det stödmaterial som finns kring tillämpning pekas 
det på kommunala energibolag eller samverkansorgan (i vårt fall Karlshamn Energi AB 
(KEAB) och exempelvis Energikontor sydost) som verktyg för att ta fram en sådan plan. 
Karlshamn har haft olika typer av planer/strategier/program som över tid både behandlat 
och också haft ett innehåll som stämt överens med lagstiftningen, men då inget av 
dessa i dagsläget kan sägas vara helt aktuellt bör ett omtag göras. 
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Kompetens för att utarbeta underlag och inriktning finns framförallt inom KEAB, men 
kommunen och Miljöförbundet Blekinge Väst behöver bidra i arbetet och eventuellt kan 
externt stöd genom Energikontor sydost, Region Blekinge m fl. behövas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-09 
Motion Energiplan Karlshamn 2021-03-10 PE 
 
Yrkanden 
 
Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
VD Karlshamn Energi AB Anders Strange 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 243 Redovisning av delegationsbeslut oktober 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 17 september – 18 oktober 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut KS oktober 2021 
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§ 244 Handlingar för kännedom oktober 2021 2021/351 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 17 september – 18 oktober 
2021 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom KS oktober 2021 
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§ 245 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen gällande pandemianpassning 

inom omsorgen 2021/2885 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera nämndinitiativet till förvaltningen och omsorgsnämnden för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsoppositionen har genom Bodil Frigren Ericsson 2021-10-13 inkommit med 
nämndinitiativ gällande pandemianpassning inom omsorgsförvaltningens verksamheter.  
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen beslutar: 
 
att vårdpersonal som valt bort vaccination mot covid-19 inte arbetar i direkt kontakt med 
sköra vårdtagare, samt 
 
att denna personal omplaceras till göromål som inte innebär direkt kontakt med 
vårdtagare, t ex inom matlagning, städning och varuinköp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndinitiativ ang pandemianpassning inom omsorgen 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
HR-chef Marie Björnsson 
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§ 246 Nämndinitiativ från moderaterna gällande kameraövervakning av 

Korpaborgens förskola och Klockebacksskolan 2021/3006 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera nämndinitiativet till förvaltningen. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna har genom Elin Petersson 2021-10-26 inkommit med nämndinitiativ 
gällande kameraövervakning av Korpaborgens förskola och Klockebacksskolan i 
Asarum. Bakgrunden är att förskolan och skolan vid flera tillfällen utsatts för omfattande 
skadegörelse. 
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen beslutar att kameraövervaka 
Korpaborgens förskola och Klockebacksskolan i Asarum.  
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativ Kameraövervakning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 


