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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 17:20 
(ajournering klockan 15:35 – 15:45) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, from § 251 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi, tom § 278 Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, §§ 251-270 Ledamot (M) 
Marie Sällström, tom § 262 Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund, tom § 270 Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) §§ 247-250 
Ulf Ohlsson (M) §§ 247-250 
Jan Bremberg (S), from § 263 
Ulla Sandgren (S), from § 271 
Görgen Lennarthsson (SD), from § 279 
Leif Håkansson (S) 

 Magnus Gärdebring (M) 
Elin Petersson (M) 
Marie Sällström (S) 
Annika Westerlund (S) 
Björn Tenland Nurhadi (SD) 
Ida Larsson (S) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Jan Bremberg (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulla 
Sandgren (S), Ulf Ohlsson (M), Claes Jansson (MP), Görgen Lennarthsson 
(SD), Jan-Åke Berg (S), Lena Sandgren (S), Johnny Persson (S), tom § 270, 
Lars-Olof Larsson (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Kristina Söderling, VD Karlshamnsbostäder AB § 249 
Ola Persson, ordförande Karlshamnsbostäder AB § 249 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef § 250 
Lena Sandgren, ordförande kulturnämnden § 250 
Jenny Andersson, folkhälsostrateg § 251 
Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare § 251 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör § 255 

 

 

Paragrafer 247-283  

Utses att justera Magnus Sandgren (M) 

Justeringsdatum  2021-12-02 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
 

          Magnus Sandgren 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2021-11-30 

Tillkännages fr.o.m: 2021-12-02 

Tillkännages t.o.m: 2021-12-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 247 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Magnus Sandgren (M) att justera protokollet. 
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§ 248 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 249 Information från Karlshamnsbostäder AB  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kristina Söderling, VD och Ola Persson, ordförande Karlshamnsbostäder AB informerar 
om bolagets verksamhet och vad som är aktuellt just nu.  
 
Ny ledning är på plats sedan 2021-09-01 och det genomförs en genomlysning av 
organisationen. Fokus är förändring och utveckling.   
 
Konstaterar att det finns ett underskott av lägenheter, både centralt och i hela 
kommunen, 6 100 personer står i kö just nu, den genomsnittliga kötiden är ca 2,5 år. 
Störst efterfrågan på lägenheter och marklägenheter. Därefter trygghetsboende. Ökad 
efterfrågan på stora, prisvärda bostäder. 
 
Det pågående projektet Möllebacken håller budget och tidplan, beräknas vara klart 
2023. Utemiljön ska förbättras, detta sker i dialog med hyresgästerna. Förslag finns på 
odlingar, insektshotell, sociala ytor och ytor för lek samt belysning.  
 
Bolaget har fyra målområden inför framtiden: god lönsamhet, nöjda hyresgäster, 
engagerade medarbetare samt social och ekologisk hållbarhet. 
 
Framöver avser bolaget att jobba ikapp det eftersatta underhållet, ha fokus på 
förvaltningen, ha fokus på hållbarhetsarbetet – både miljö och människa samt starta 
nyproduktion 2023/2024. 
 
Projektet Ett gott liv för alla i Fridhem startar 2022. 
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§ 250 Information från kulturnämnden  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist och kulturnämndens ordförande Lena Sandgren 
informerar om kulturnämndens verksamhet och om vad som är aktuellt i organisationen. 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 9(59) 

 
 
§ 251 Information om levnadsvaneundersökningen 2021  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson och utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 
informerar om resultatet av levnadsvaneundersökningen 2021. 
 
De flesta ungdomarna trivs bra eller mycket bra i skolan. Eleverna uppger att covid-19 
har gjort att skolsituationen blivit lite sämre.  
 
Merparten av ungdomarna upplever sin hälsa som ganska bra eller mycket bra. 
Eleverna uppger att den fysiska hälsan under covid-19 är ungefär lika som innan eller 
lite sämre.  
 
Vad gäller stress uppger en stor del av eleverna att de känner sig stressade en eller 
flera gånger per vecka alternativt en eller flera gånger per månad.  
 
En stor del av ungdomarna uppger att de mår psykiskt dåligt en eller flera gånger per 
vecka, en eller flera gånger per månad alternativt någon gång under terminen.  
Av flickorna uppger 25 % att de är deprimerade varje vecka/alltid. Motsvarande siffra för 
pojkar är 6 %. Eleverna uppger att den psykiska hälsan under covid-19 är ungefär lika 
som innan eller lite sämre. 
 
Vad gäller meningsfull fritid uppger 73 % av flickorna och 78 % av pojkarna att de har en 
meningsfull fritid. Flera ungdomar tycker att covid-19 har påverkat deras fritid negativt.  
 
Av flickorna uppger 50 % att de är aktiva i en förening. Motsvarande siffra för pojkarna 
är 53 %. Det är en utmaning i att få fler unga att vara aktiva i föreningar. De flesta 
ungdomar uppger att de är fysiskt aktiva minst en gång i veckan.  
 
Det är ett litet antal av de tillfrågade som besöker kommunens fritidsgårdar.  
 
Vidare redogörs för exempel som ungdomarna skrivit på hur deras fritid skulle kunna 
kännas mer meningsfull.  
 
Slutligen ges exempel på vad ungdomarna skulle vilja att kommunen gjorde för att 
Karlshamn ska bli en bättre plats för unga.  
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§ 252 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 

• utredningen rörande pirenprojektet/Emigranten etapp 5 ska levereras från 
konsulten 2021-12-01. Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde i december. 

 
• Regionen bedömer att smittspridningen ökar och har skärpt sina restriktioner. 

Kommunens ledningsgrupp har gått ut med information om att anställda ska vara 
försiktiga med att samlas till större personalaktiviteter inför jul etc. 
Riskbedömningar görs inför varje arrangemang som kommunen ansvarar för. 
Kommunen kommer att stötta regionen vid vaccination av kommunens egen 
personal. Ingen påverkan på verksamheten i dagsläget. Vidtar 
försiktighetsåtgärder eftersom det sprids flera typer av smitta just nu, exempelvis 
RS-virus. 
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§ 255 Försäljning del av Karlshamn Stilleryd 2:49 2021/2808 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att sälja två stycken markområden på Stilleryd 2:49 till Artificio AB för en sammanlagd 
köpeskilling om 2 180 000 kronor, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
köpeavtalet.  
 
Sammanfattning 
 
Artificio Fastigheter AB (PMB) vill förvärva industrimark i Stilleryd. Företaget har sålt sin 
fastighet i Asarumsindustriområde och avsikten är att bygga ett nytt huvudkontor. Man 
vill fortsätta att ha sitt huvudkontor i Karlshamns kommun. Stilleryds industriområde har 
identifierats som det enda möjliga kommunen har att erbjuda idag. Förvärvet avser två 
områden enligt bifogad karta. Båda områdena är detaljplanerade som industrimark.  
 
Ett arbete för att göra ändringar i gällande detaljplan har pågått och avslutats utan att 
ändringar har gjorts i befintlig detaljplan. Intentionen var att ändra delar av befintlig 
detaljplan för att kunna få en bättre förbindelse mellan Östersjövägen och 
Vekerumsvägen. Föreslagen försäljning (område A) följer befintlig detaljplan. Om 
föreslaget markområde säljs innebär det mindre flexibilitet vid en framtida 
detaljplaneläggning. Området kommer att bli ca 12 000 kvm efter avstyckning och priset 
är 115 kr/kvm. Väljer kommunen att inte gå vidare med föreslagen försäljning innebär 
det att vi inte har någon annan mark att erbjuda som är detaljplanelagd. 
 
Det andra området (område B) är den triangel som bildas mellan Stilleryd 2:88 och 
området som ska säljas till logistiketableringen. Områdets form och de stora jordvallar 
som lagts upp på området då det bröts sten och östersjövägen byggdes gör att inte all 
mark går att använda. Därför har Artificio Fastigheter AB erbjudit sig att betala 800 000 
kr, vilket blir ca 80 kr/kvm istället för 115 kr/ kvm. Området blir ca 10 000 kvm efter 
avstyckning. 
 
Sammanlagt ska Artificio Fastigheter AB betala 2 180 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07 
Karta 
Karta Stillerydsområdet 
Köpeavtal1 
Köpeavtal2 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Ulrika Norden Johansson 
Etableringschef Mathias Wijk 
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§ 256 Godkännande för uppförande av stängsel inom del av Matvik 1:54, Jonetti 

AB 2021/2712 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna att Jonetti AB uppför stängsel i enlighet med ansökan. 
 
Sammanfattning 
 
Jonetti AB har tecknat arrendeavtal med Karlshamns kommun inom fastigheten Matvik 
1:54 för båtverksamhetsändamål (2017/1450). Enligt arrendeavtalet får byggnad eller 
fast anläggning i övrigt inte uppföras utan kommunens skriftliga medgivande. Då avtalet 
är tecknat av kommunstyrelsen bedöms kommunstyrelsens godkännande erfordras. 
 
Jonetti har ansökt om att få uppföra ett stängsel som är ca 200 cm högt i grå färg 
(galvat), utan taggtråd, med placering nordost om båthallen. 
 
Samråd har skett med stadsbyggnadsavdelningen. Stängslet är inte bygglovspliktigt 
men utformningen har muntligen godkänts av arkitekten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Undertecknat arrendeavtal Jonetti 
Förfrågan från Jonetti AB 
Nybyggnadskarta 2017, över del av Matvik 1:54 
 
Beslutet skickas till 
 
Jonetti AB 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Marin förvaltare Filippa Sjöberg 
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§ 257 Beslut om antagande av detaljplan för Elleholm 35.1 m.fl. (Tomatodlingen) i 

Mörrum 2018/3575 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta förslag till detaljplan för Elleholm 35:1 m.fl. (Tomatodlingen) enligt 5 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet har initierats av Elleholms Tomatodling AB som vill utveckla sin verksamhet. 
En ansökan om planläggning inkom 2017-11-27 och 2018-02-28 beslutade 
byggnadsnämnden att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. Ett 
planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och Elleholms Tomatodling AB. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 
försäljning. Inom planområdet ska det även finnas ytor för parkering, dagvattenhantering 
och erforderliga tekniska anläggningar. Planförslaget bekräftar pågående verksamhet 
med tomatodling i befintligt växthus samt möjliggör för att växthusanläggningen utökas 
söderut. Detta innebär att jordbruksmark tas i anspråk för fortsatt odling i växthus. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Planområdet upptar en yta på ca 16,7 hektar och omfattar delar av fastigheterna 
Elleholm 35:1 och Elleholm 36:1. Området är beläget öster om Mörrumsån, ca 2 km 
söder om Mörrums tätort, nordväst om Mörrums Bruk. 
 
I översiktsplanen ”Karlshamn 2030” är områdets huvudsakliga inriktning verksamheter. I 
visionen till år 2030 kan man läsa att ”I området har skett en omfattande utbyggnad av 
växthus. Här finns landets största odlingar under glas...”. Sammantaget bedöms 
planförslaget vara förenligt med kommunens översiktsplan. 
 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret, kulturmiljövården, naturvård, 
friluftslivet, det rörliga friluftslivet och yrkesfisket. Väster om planområdet finns en viktig 
fornlämningsmiljö. Andra frågor som har behandlas i planarbetet är föreliggande 
översvämningsrisk och potentiella markföroreningar. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 15 oktober – 5 november 2021. Totalt inkom 37 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11. 
 
Samrådet ledde till att utredningar avseende trafik, trafikbuller, dagvattenhantering och 
förorenad mark togs fram, varpå planförslaget uppdaterades utifrån dessa. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 7 juni – 2 juli 2021. Totalt inkom 24 
yttranden under granskningstiden. 
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Flertalet av de synpunkter, som under samrådet och granskningen har inkommit från 
grannar och boende i Elleholm, avser förhållanden som inte kan regleras i planen 
eftersom de endast kan tillgodoses genom att detaljplanen inte genomförs. 
 
I Elleholm finns flera riksintressen och stora värden avseende kulturmiljö, natur, 
friluftsliv, turism och fiske. Den sammanvägda bedömningen är att det är möjligt att 
kombinera en utveckling av traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan 
att befintliga ovan nämnda värden, riksintressen eller allmänna intressen påtagligt 
skadas. 
 
Efter granskningen har vissa mindre justeringar av planhandlingarna gjorts. Ändringarna 
bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för 
antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BN § 249/2021 Beslut om godkännande inför antagande Detaljplan för 
Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen 
1. Plankarta Detaljplan för del av Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen 
Antagandehandling 
2. Planbeskrivning Detaljplan för Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen Antagandehandling 
3. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Elleholm 35:1 m.fl. Tomatodlingen 
Antagandehandling 
4. Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Elleholm 35:1 m.fl. Tomatodlingen 
Granskningshandling 
5. Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2018-09-07, rev. 2021-05-11 
6. Bilaga Undersökning om BM. PM systemanalys Karlshamn 
7. Fastighetsförteckning 
8. Naturvärdesbedömning 
9. Trafikutredning Elleholm Tomatodling 
10. Trafikbullerutredning - Elleholms tomatodling Reviderad 2021-09-09 
11. Dagvattenutredning_Elleholm_20201117 (002) 
12. Rapport Miljöteknisk utredning Elleholms tomatodling inkl. bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Elleholms Tomatodling AB, Thomas Lilja, Forsbackavägen 236, 375 90 Mörrum 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 258 Insatser för att underlätta ytterligare etableringar i Karlshamn 2021/2903 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inför 2022 flytta 5 mkr från finansbudgeten till kommunstyrelsens driftsbudget för 
insatser för att underlätta snabb försäljning av mark och byggnation på densamma. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att akuta insatser under 2021 för att underlätta byggnation på mark som är såld eller 
står i begrepp att bli såld i Stilleryd belastar budgeten för strategisk utveckling. 
 
Sammanfattning 
 
Det finns ett behov av insatser för att relativt snabbt underlätta för försäljning av mark till 
företagsetableringar i Karlshamn. I Stillerydsområdet har tidigare ett större markområde 
inte varit aktuellt för försäljning då delar av området är aktuellt för att etablera ny 
bangård. Efter att Trafikverket kommit en bit i sin process där de pekat ut en yta för en 
bangård fattade kommunstyrelsen 2021-10-26, § 213, ett principbeslut om att den mark 
som inte berörs är möjlig att sälja. Det finns ett antal aktörer och intressenter som 
anmält intresse och det finns förutsättningar för att i närtid kunna sälja marken.  
 
I samband med den senaste försäljningen av mark i Stilleryd har det visat sig att 
kommunen och andra aktörer under de senaste 15-20 åren använt ytor i området för 
tillfällig förvaring av material samt byggt upp mer permanenta vallar och liknande av 
restmaterial från andra markberedningar. För att underlätta försäljning av etableringsklar 
mark, möjliggöra rimliga tomtindelningar och tydligt avgränsa mot området aktuellt som 
bangård krävs markberedande insatser samt bortforsling av olika typer av skrotliknande 
rester. Liknande behov kan uppstå även på annan kommunal mark som är aktuell för 
försäljning. 
 
Åtgärderna är svåra att kostnadsberäkna och kan delas i två delar. Dels åtgärderna som 
krävs för att möjliggöra snabb byggstart på redan såld mark. Dels de åtgärder som 
behöver göras när en tomtindelning skett av en nyöppnad yta. Kostnaderna ska enligt 
gällande redovisningsregler hanteras som driftskostnader. De intäkter som uppstår vid 
försäljning ska bokföras som en reavinst.  Detta gör att insatser bör kunna ge en positiv 
nettoeffekt på driften. Alternativet kan innebära en utebliven etablering vilket skulle vara 
negativt både ekonomiskt och för arbetsmarknaden i regionen. Finansiering bedöms 
kunna ske inom ramen för en omfördelning mellan intäkter för markförsäljning inom 
finansbudgeten och kommunstyrelsens anslag till förfogande inom driftsbudgeten. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås att kostnader 2021 för insatser i Stilleryd för att 
underlätta etableringar och byggnation hanteras inom kommunstyrelsens budget för 
strategisk utveckling som ligger inom kommundirektörens ansvar. Vidare föreslås att 
inför 2022 omfördela 5 mkr från finansbudgeten till kommunstyrelsens driftsbudget för 
detsamma vilket kräver ett beslut i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 213/2021 Strategiskt beslut om markförsäljning i Stilleryd 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 259 Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen samt sänkt borgensram 

för bolag 2020/3275 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21, § 97, att återremittera återrapporteringen av 
uppdraget givet till kommunstyrelsen och Stadsvapnet när det gäller förskjutande av 
investeringar inom kommun och bolagskoncern. Sedan beslutet om återremiss togs i 
slutet av juni har data tillkommit och beslut tagits på olika nivåer inom både kommun och 
bolag vilket behandlas nedan.   
 
Karlshamnsbostäder AB:s projekt LSS-boende har en kostnadsram för tillbyggnad och 
ombyggnad som är högre än det nybyggda boende som färdigställts under hösten 2021. 
Driftskostnaderna för ett helt nytt boende jämfört med ett renoverat bedöms också vara 
lägre. Hyreskostnaderna för ett nybygge som alternativ till renovering/utbyggnad blir 
därmed lägre vilket skulle påverka berörd nämnds ekonomi positivt. Det finns för 
närvarande ingen kö till denna typ av boende varför tid bedöms finnas för att säkerställa 
lönsamhet i investeringen ur ett kommunalt helhetsperspektiv. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat att skicka tillbaka ärendet om kompensation för 
hyreskostnadsökningar som lyftes till kommunstyrelsen av AV-nämnden på dess sista 
möte för att den nya nämnden ska kunna ta hänsyn till de nya förutsättningarna. 
 
Projektet byggnation Hällaryd har hanterats av Karlshamnsbostäder utifrån nya 
förutsättningar om befolkningstillväxt och lönsamhet vilket hanteras i ett separat ärende 
från bolaget via Stadsvapnet till kommunfullmäktige. Bedömningen bolaget gör är att 
projektet inte kan finansieras inom befintligt låneutrymme. 
 
Samtliga bolag inom Stadsvapenkoncernen har fått revidera sina investeringsbudgetar 
inför beslutet om borgensram vilket innebär att koncernen håller sig inom beviljad 
borgensram och beslutad investeringsbudget.  
 
Det finns en risk att det pågående projektet Emigranten inte håller sig inom beviljad 
borgensram vilket skulle innebära behov av ytterligare förskjutningar och prioriteringar 
inom Stadsvapenkoncernens investeringar inför 2023 men detta påverkar inte 2021 då 
bolaget inte förväntas utnyttjat sitt låneutrymme med anledning av att projektet bromsats 
in och till stor del pausats. 
 
Kommuninvest kommer under december 2021 besluta om låneutrymme för kommun 
och koncern. 
 
Investeringar inom den kommunala verksamheten bedöms ha ett minskat lånebehov 
jämfört med i våras som en följd av en förbättrad prognos för drifttutfallet. Detta påverkar 
inte den samlade bedömningen av behov av förskjutningar inom kommunstyrelsens 
investeringsram. I den beslutade budgeten har kommunfullmäktige beslutat om 
begränsade investeringsramar under kommande år jämfört med föregående 
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femårsperiod. Detta kommer inte att innebära ökade utrymmen för bolagsinvesteringar 
då låneutrymmet även fortsättningsvis är begränsat. 
 
Sammanfattningsvis har de beslut som tagits och kommunens förbättrade driftsresultat 
gjort att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas innan Kommuninvest fattat nytt beslut 
om investeringsutrymme. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-11-02 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-05-27 
Protokollsutdrag KF § 97/2021 Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen 
samt sänkt borgensram för bolag 
Protokollsutdrag KF § 73/2021 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns 
Hamn AB gällande RoRo-investering 
Protokollsutdrag SV § 48/2021Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen 
samt sänkt borgensram för bolag 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att beslutet ska vara att 
ta redovisningen till protokollet.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings ändringsyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Magnus Gärdebring med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 260 Borgensramar 2022 2021/3001 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 342 920 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 21 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 328 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 237 836 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 594 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 627 838 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 6 795 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, samt 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Västblekinge Miljö AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
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Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag, helägda dotterbolag, 
NetPort Science Park AB samt Västblekinge Miljö AB uppgår till 3 551 mnkr om detta 
förslag beviljas. I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2022 ingår en ökning 
med 358 000 tkr jämfört med föregående år samt en begränsning endast till att omfatta 
investeringar som är pågående, säkerhets- och miljöpåverkande samt myndighetskrav.  
 
Begräsningen beror på att låneutrymmet är begränsat och utökning av låneutrymme är 
under prövning hos Kommuninvest.  
 
Vad gäller ökningen per bolag samt begräsning av borgensramen 2021 hänvisas till 
tjänsteskrivelsen ”Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen” daterad 
2021-10-08 med bilagor. 
 
Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets förändring per bolag; 
 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 67 2021 Borgensramar 2022 
Borgensramar 2022 
Investeringsbudget 2022 – 2024 för stadsvapenkoncernen 
 
Yrkanden 
 

 
Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till Bodil Frigren Ericssons 
ändringsyrkande.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på att-sats 10 rörande borgen för NetPort Science 
Park AB och yrkar på att borgen för det aktuella bolaget sätts till 0 kr.  

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Ökning 
borgens-

ram
mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2022
Stadsvapnetkoncernen;
 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 286 286 286 0
 - Karlshamn Energi AB 245 282 300 355 343 -12
   - Karlshamn Energi Vatten AB 0 220 265 290 328 38
   - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 45 28 25 24 21 -3
 - Karlshamnsbostäder AB 1 015 1 115 1 235 1 220 1 238 19
 - Karlshamns Hamn AB 318 318 417 587 594 7
   - Karlshamns Kombiterminal AB 15 15 15 15 15 0
 - Karlshamnsfastigheter AB 286 398 412 536 628 92
 - Kreativum i Blekinge AB 0 8 8 8 7 -1
Summa Stadsvapnetkoncernen 2 210 2 670 2 963 3 321 3 460 358
Övriga
Västblekinge Miljö AB 41 67 67 67 67 0
NetPort Science Park AB 19 24 24 24 24 0
Totalt 2 270 2 761 3 054 3 412 3 551 358



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 23(59) 

 
 
Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings avslagsyrkande.  
 
Marie Sällström (S) och Christel Friskopp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena rörande borgensram för 
Karlshamnsfastigheter AB och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
 
Vidare ställer ordförande proposition på avslagsyrkandet rörande borgensram för 
NetPort Science Park AB och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Slutligen ställer ordförande proposition bifall mot avslag på övriga yrkanden och finner 
att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandena.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Protokollsanteckning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) begär och beviljas följande protokollsanteckning: 
 
Sverigedemokraterna deltar i beslutet, men kan komma att ändra sig till fullmäktige 
baserat på vilka uppgifter som kommer att uppkomma från tjänstemännen till 
fullmäktigemötet. Vi väljer att inte yrka på återremiss eftersom vi ser att det är viktigt att 
beslut fattas i år. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
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§ 261 Investeringsbudget 2022-2026 för Stadsvapenkoncernen 2021/3000 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastslå Stadsvapenkoncernens rekommenderade investeringsbudget 2022 till 483,6 
mnkr och preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023-2026 till 1240,0 mnkr,  
 
att ompröva investeringsbudgeten för 2022-2026 när ett nytt låneutrymme är fastställt 
och utrymmet för att låna eventuellt har utökats för kommunkoncernen, samt 
 
att besluta att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan för att öka de ekonomiska 
förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida investeringar. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet Karlshamn AB har gjort en bedömning av de stora investeringsbehov som 
finns i samtliga bolag inom koncernen. Det kommunala låneutrymmet är begränsat och 
med hänsyn till det behöver investeringstakten i bolagen anpassas kraftigt. 
Rekommendationen tar hänsyn till begräsningarna i låneutrymmet och en lägre 
investeringstakt är föreslagen. Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom förslaget och 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa det.   
 
I rekommendationen från Stadsvapnet har begränsningarna i investeringsplanen gjorts 
utifrån följande kriterier: 

• att investeringar som är pågående slutförs,  
• att investeringar som dotterbolagen bedömt utgöra säkerhets- och miljöpåverkan 

på individ eller medarbetare genomförs  
• att investering som är självfinansierad, som inte påverkar amorteringsplaner, kan 

genomföras om dotterbolagens styrelser bedömer att det är prioriterat. 
 
Begränsningen föreslås vara tillfällig tills dess att eventuellt nytt låneutrymme är 
fastställt. Nya investeringsplaner för kommunkoncernen bör därför arbetas fram i 
samråd inom kommunkoncernen, utifrån ett eventuellt utökat låneutrymme.  
 
Stadsvapnet Karlshamn AB föreslår vidare att samtliga bolag inrättar en 
amorteringsplan för att öka de ekonomiska förutsättningarna att genomföra nyupplåning 
vid framtida investeringar, vilket bedöms vara samstämmigt med kommunfullmäktiges 
mål om en långsiktigt hållbar ekonomi. 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse bedömer också att det finns en risk för att 
projektet Emigranten etapp 5 överskrider budget väsentligt. Utifrån den här risken 
bedöms det också vara viktigt att begränsa investeringsplanerna, till dess att en 
uppskattad totalkostnad finns tillgänglig.   
 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 25(59) 

 
 
Bakgrund 
 
Stadsvapnets dotterbolag har ett samlat investeringsbehov som uppgår till 2 751,8 mnkr 
för planperioden 2022-2026 och ett lånebehov som uppgår till 1 976,1 mnkr enligt 
nedan.  
 

 
 
De investeringar som är klassificerade av bolagen som prio 1, där det finns en hög 
sannolikhet till en kännbar/allvarlighetsgrad, för att beskrivna konsekvenser inträffar 
uppgår till 1 345,7 mnkr för planperioden 2022-2026. Prio 2, 3 och 4 uppgår till 1 406,1 
mnkr.  
 
Pågående investeringar (utan hänsyn till prioritering) uppgår till 301,6 mnkr för 
planperioden. Investeringar inom prio 1 med påverkan på säkerhet och miljö uppgår till 
994,9 mnkr och investeringar med myndighetskrav eller liknande uppgår till 427,2 mnkr. 
Behovet av borgen för de här delarna uppgår till 1 385,4 mnkr. Kvarvarande 
låneutrymme inom det nuvarande löftet uppgår till cirka 500 mnkr och osäkerhet råder 
gällande projektet Emigranten etapp 5.  
 
Med hänsyn till att det pågår en värdering gällande låneutrymmet och de förväntningar 
som måste infrias inom kommunkoncernen bör Stadsvapenkoncernens 
investeringsbudget fastställas för 2022 och preliminärt godkännas för 2023-2026 utifrån 
föreslag ovan, där fas 1 endast omfattar pågående, säkerhets- och miljöpåverkan, 
myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag. Borgen beslutas årligen och kvarvarande 
utrymme inrymmer fas 1 endast omfattar pågående, säkerhets- och miljöpåverkan, 
myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag samt ett eventuellt överskridande av 
Emigranten etapp 5.  
 
Sannolikt finns det möjlighet att utöka låneutrymmet i framtiden. Förutsättningarna för att 
kommunkoncernens låneutrymmes ska utökas är att kommunens kostnader blir lägre 
per invånare, att bolag och kommun har amorteringsplaner, att affärsmässiga 
investeringar bedöms som lönsamma, att taxekollektivet tål en avgiftshöjning gällande 
VA-taxa, att reinvesteringar självfinansieras osv. 
 
 
  

2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT

TOTALT Investeringar 548 974 580 641 617 097 560 629 444 472 2 751 813
Prio 1 319 259 176 775 298 553 335 986 215 148 1 345 721
Prio 2 163 404 328 464 249 414 181 678 168 893 1 091 853
Prio 3 0 14 210 14 420 4 180 21 200 54 010
Prio 4 1 000 1 000 1 000 0 0 3 000
Inv ej klassificerade 65 311 60 192 53 710 38 785 39 231 257 229

Pågående - kan ej avbrytas 237 499 20 102 24 000 20 000 0 301 601
Miljö eller säkerhet 85 784 170 029 310 275 236 697 192 084 994 869
Myndighetskrav 160 359 79 040 59 049 64 876 63 880 427 204

483 642 269 171 393 324 321 573 255 964 1 723 674

Behov av ny borgen 312 464 196 333 399 693 261 998 214 892 1 385 379

Totalt 548 974 580 641 617 097 560 629 444 472

Budg upplåning 386 406 436 072 448 313 416 775 288 550 1 976 116
Självfinansieringsgrad 29,6% 24,9% 27,4% 25,7% 35,1% 28,2%
Amortering -33 120 -36 898 -40 629 -68 153 -69 908 -248 708
Budg borg ram 3 321 410 3 553 933 3 952 983 4 362 583 4 736 583 4 955 933 4 955 933
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Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 66 2021 Investeringsbudget 2022 - 2024 för 
stadsvapenkoncernen 
Missiv - protokollsutdrag SV § 66 2021 Investeringsbudget 2022 - 2024 för 
stadsvapenkoncernen 
Investeringsbudget 2022 - 2024 för stadsvapenkoncernen 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att Stadsvapenkoncernens rekommenderade 
investeringsbudget 2022 ska fastställas till 397,6 mnkr istället för föreslagna 483,6 mnkr.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till Bodil Frigren Ericssons 
ändringsyrkande och bifall till övriga att-satser.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Bodil Frigren Ericssons ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Vidare ställer ordförande proposition på övriga att-satser 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 mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
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§ 262 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller möjlighet 

till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 2021/2845 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inte bevilja utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB, samt 
 
att ge Karlshamnsbostäder AB godkännande att genomföra en försäljning av 
fastigheten Hällaryd 1:139. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB har lämnat en rekommendation till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande Investeringsbudget 2022 – 2024 för 
Stadsvapenkoncernen och Borgensramar 2022, där investeringen som avser 
projektering för ombyggnad av kommunalhuset i Hällaryd till en kostnad om 21 miljoner 
kronor år 2022 inte inryms.  
 
Rekommendationen gällande investeringsbudget 2022-2024 samt borgen 2022 omfattar 
endast pågående investeringar, säkerhets- och miljöpåverkande, myndighetskrav eller 
investeringar där det finns risk att förlora bidrag, eftersom låneutrymmet är kraftigt 
begränsat. (Investeringsbudgen och borgensramen för Karlshamnsbostäder AB 2022 
tillåter inte heller att investeringen görs 2021.)  
 
Fastigheten kommer att stå tom i det fall som borgen inte beviljas. Detta skulle innebära 
negativ ekonomisk resultatpåverkan för Karlshamnsbostäder AB. Bedömningen görs 
därför att en försäljning i sådant fall bör ske för att begränsa den ekonomiska påverkan. 
Målet om att utöka antal bostadstäder i Hällaryd kan fortfarande möjliggöras om en 
privat aktör köper fastigheten, med samma ändamål.   
 
En försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139 får anses vara ett ärende av principiell 
beskaffenhet som därför ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 68 2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om 
kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 139 
Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller möjlighet till 
försäljning av fastighet Hällaryd 1 139(2) 
Ansökan om kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 
139 
Skrivelse till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till att-sats 2.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 263 Begäran om anstånd från Karlshamnsfastigheter AB 2021/993 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja det av Karlshamnsfastigheter AB begärda anståndet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 207, att kräva att en slutkostnadskalkyl inom 
bästa/värsta scenario gällande projekt Emigranten etapp 5 ska presenteras för 
kommunstyrelsen utan dröjsmål. 
 
Karlshamnsfastigheter AB:s ordförande Jan-Åke Berg har 2021-11-03 begärt anstånd 
med att lämna de begärda uppgifterna till kommunstyrelsen med hänvisning till att 
bolaget befinner sig i förhandling med entreprenör. Karlshamnsfastigheter AB kan därför 
inte lämna uppgifterna utan att riskera en allvarlig ekonomisk skada för bolaget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Begäran om anstånd från Karlshamnsfastigheter AB 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att begäran ska lämnas utan åtgärd.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings 
yrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet 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 mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
VD Magnus Persson 
VD Åsa Nygren 
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§ 264 Bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen 2020/481 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden för yttrande.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnets styrelse hanterade 2020-02-10 frågan om att inrätta ett kommunalt 
parkeringsbolag inom ramen för Karlshamnsfastigheter. Frågan om bildandet av ett 
parkeringsbolag hanterades tidigare inom kommunen där frågan bordlades i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22. Underlaget utgjordes av flera tidigare 
utredningar som sammanförts och aktualiserats i en extern utredning som 
överlämnades till kommunen tidigt under 2019. 
 
Förslaget innebar i korthet att ett helägt kommunalt parkeringsbolag bildas och 
organiseras inom Stadsvapenkoncernen, där dagens kommunala resurser för utveckling 
och hantering av parkering samlas. Bolagets uppdrag skulle vara att hantera de 
förändringar som krävs för att prioritera besökare, boende och anställda i rätt ordning i 
en långsiktigt hållbar parkeringsverksamhet. Bolaget ska drivas affärsmässigt dvs. 
kostnaderna ska täckas av intäkter och ett utrymme skapas för investeringar i nya 
parkeringsmöjligheter. 
 
I samband med bildandet av bolaget skulle kommunen öppna möjligheten till så kallat 
parkeringsköp vid nybyggnation och uppdra åt bolaget att hantera detta. Det framgår 
också av förslaget att myndighetsutövning inom trafikområdet kvarstår i kommunen 
samt att kommunen tar ut ersättning för nyttjandet av de ytor som tas i anspråk för 
parkeringar. Bolaget skulle också kunna hantera parkering på uppdrag av andra 
fastighetsägare än kommunen och dess bolag. 
 
Stadsvapenperspektivet 
 
En ekonomisk kalkyl visar att bolaget bör kunna uppvisa en vinst på ca 2 mnkr årligen 
efter avskrivningar och ersättningar till kommunen med nuvarande förutsättningar. 
Stadsvapenkoncernen innehåller ett par bolag med svag ekonomisk ställning där 
koncernbidrag eller ägartillskott kan komma att krävas under en längre period. Att 
effektivisera och utveckla parkeringsverksamheten och samtidigt uppnå affärsmässighet 
med ett rimligt överskott bör kunna ske inom ramen för Karlshamnsfastigheter AB. 
Läggs parkeringsbolaget som ett dotterbolag så kan ledning och administration samt 
styrelse samordnas. Dessutom skulle den nya koncernbildningen få en bättre 
ekonomisk ställning och behoven av tillskott skulle minska. 
 
Ärendet föreslås remitteras till teknik- och fritidsnämnden som i dag ansvarar för 
parkeringsfrågorna för yttrande.  
 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 31(59) 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 38/2020 Hemställan om bildande av parkeringsbolag 
inom Stadsvapenkoncernen 
Protokollsutdrag KSAU 304/2021 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Rapport - Utredning framtida parkeringsorganisation i Karlshamn 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Presentation 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 265 Ny princip för finansiering av köp av personbilar 2021/3070 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fortsättningsvis finansiera köp av personbilar inom investeringsbudgeten och att i 
samband med fastställande av investeringsbudgeten för mindre investeringar ta hänsyn 
till detta, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att skapa förutsättningar att utöver inköp av nya 
personbilar även kunna köpa in begagnade så länge dessa uppfyller de säkerhets- och 
miljökrav kommunen har. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har för en stor del av sin personbilspark historiskt använt sig av 
olika leasinglösningar. För ett antal år sedan bytte man modell från operationell leasing 
till finansiell leasing och upphandlade finansieringen för vilket avtalet nu löpt ut. Efter 
leasingperioden har kommunen löst ut bilarnas restvärde och hanterat bilarnas 
eventuella försäljning själv och hittills har detta i genomsnitt gett ett positivt netto. 
 
Inom de tekniska verksamheterna har många personbilar i stället köpts in och en 
jämförelse visar att den lösningen för kommunen är totalt billigare.  
 
En samordnad hantering av personbilar är sedan tidigare beslutad i kommunstyrelsen 
och det sista steget i denna process tas under tidig vår 2022. Det gör att det finns en 
gemensam kompetens för inköp, försäljning (via upphandlad mäklare) och hantering av 
personbilar för hela kommunen och det är tjänst som kan byggas ut till att omfatta delar 
eller hela koncernen på lite längre sikt. Kommundirektören har för att minska 
kostnaderna beslutat använda bilarna under en längre tid (upp till fem år) alternativt fler 
mil (upp till 9 000 mil) samt att minska antalet bilar genom samordning av hantering och 
samutnyttjande från och med hösten 2021. 
 
För att ytterligare minska totalkostnaderna skulle köp av personbilar istället för leasing 
vara en väg. En annan väg är att köpa in ”nästan” nya bilar för att slippa första årets 
värdeminskning. 
 
Alternativet köp finansierat via investeringsbudgeten innebär en totalt lägre kostnad för 
kommunen men belastar investeringssidan vilken varit ansträngd under senare år. Det 
är dock så att leasing bokföringsmässigt räknas om ett åtagande som kan likställas med 
en investering. Vid bedömning av krediter kommer dessa att påverka utrymmet oavsett 
vilken form av finansiering som väljs. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås att Karlshamns kommun framöver köper in 
personbilar inom ramen för investeringsbudgeten. Detta innebär att ny upphandling av 
finansiell leasing inte behöver göras. Det kan komma att krävas en förändring av 
investeringsutrymmet för mindre investeringar men totalt sett en lägre kostnad för 
kommunen. Kommunen bör också ha ett ramavtal för inköp av nyare begagnade fordon. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 266 Kommunstyrelsens ekonomirapport januari-oktober 2021 2021/360 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa kommunstyrelsens ekonomirapport januari-oktober 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat ekonomirapporter per 
2020-10-31 som sammanställts till ekonomirapport för kommunstyrelsen. 
 
I ekonomirapporten redovisas ekonomisk uppföljning av drift och investeringar för 
perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk analys. 
 
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat underskott på -5,7 mnkr på helår. För 
kommunstyrelsens investeringar beräknas ett plus på 16,2 mnkr på helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomirapport KS januari-oktober 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschefer kommunstyrelseförvaltningen 
Verksamhetschefer kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Lisa Sunesson 
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§ 267 Ekonomirapport januari-oktober 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa ekonomirapport januari-oktober 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunkoncernen prognostiserar ett positivt resultat som uppgår till 94 mnkr och 
jämfört med budget är resultatet i balans. Bolagen prognostiserar ett överskott på 33 
mnkr för 2021 och den kommunala verksamheten ett överskott på 61 mnkr för 2021. 
Jämfört med lämnad prognos efter augusti har kommunkoncernens resultat förändrats 
med 9 mnkr, vilket beror på att den kommunala verksamhetens budget prognostiserar 
ett större överskott än vid tidigt prognostillfälle i augusti 2021. Detta till följd av att 
skatteintäkterna (slutavräkning 2021) ökat efter den senaste prognosen från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) 2021-09-30.  
 
Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse på helår är -43 mnkr som balanseras 
med finansförvaltningens budgetavvikelse på +83 mnkr, vilket innebär att kommunens 
resultat i förhållande till budget uppgår till +40 mnkr. 
 
Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2021 
 

 
 
Det är framförallt nämnden för arbete och välfärd, men även kommunstyrelsen, 
omsorgsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden som redovisar större negativa 
avvikelser mot budget. Utbildningsnämnden och byggnadsnämnden har positiva 
budgetavvikelser. 
 
Nämnden för arbete och välfärd har negativ prognos på grund av att volymerna ökar för 
placeringar, försörjningsstöd och LSS. Prognosen är något bättre än vid tidigare 
rapporteringstillfälle i augusti då ersättningen för lägre arbetsgivaravgifter är medräknad.  
 
Kommunstyrelsen redovisar en negativ prognos som förklaras av lägre intäkter på grund 
av pandemin samt kostnad för tomställda lokaler vid Båtsmansgården.  
 

Driftredovisning nämnder 
och finansförvaltning, 
mnkr

Budget 

Okt 2021

Utfall

Okt 2021

Avvikelse

Okt 2021

Budget 
helår
 2021

Helårs- 
prognos 

2021

Prognos 
avvikelse 

2021

Prognos 
avvikelse 
Aug 2021

Utfall

Okt 2020
Nämnder
Kommunfullmäktige -2 -1 1 -3 -3 0 0 -1
Överförmyndarnämnd -2 -2 0 -2 -2 0 0 -2
Kommunrevision -1 -1 0 -1 -1 0 0 -1
Kommunstyrelse -312 -310 2 -375 -380 -6 -4 -157
Utbildningsnämnd -572 -564 8 -704 -701 3 0 -644
Kulturnämnd -22 -21 1 -26 -26 0 0 -28
Teknik- och fritidsnämnd -59 -58 1 -69 -70 -2 -2 -78
Byggnadsnämnd -5 -5 0 -7 -6 1 2 -5
Omsorgsnämnd -360 -362 -2 -435 -440 -5 7 -377
Nämnd för Arbete och Välfärd -335 -361 -26 -405 -439 -34 -36 -349
Summa nämnder -1 671 -1 685 -14 -2 027 -2 070 -43 -34 -1 642
Summa finansförvaltning 1 707 1 787 81 2 048 2 131 83 117 1 672
Totalt 36 103 67 21 61 40 83 29
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Omsorgsnämnden har lägre prognos än i augusti beroende på att statsbidraget för God 
vård och omsorg för äldre personer är beslutade som generella. Statsbidraget ingår i 
finansens prognos och har begäras som tilläggsanslag av nämnden. Ersättningen för 
lägre arbetsgivaravgifter förbättrar helårsprognosen.  
 
Teknik och fritidsnämndens negativt prognostiserade resultat är direkt kopplat till 
pandemin och lägre intäkter för uthyrning av lokaler.  
 
Utbildningsnämnden har lämnat förbättrad prognos som framförallt är hänförlig till 
ersättningen för lägre arbetsgivaravgifter. 
 
Byggnadsnämnden har högre intäkter än budgeterat till följd av fler ansökningar och 
beviljade bygglov vilket är en effekt av pandemin. Det finns i nuläget ingen tendens till 
avmattning. 
 
Finansförvaltningen avviker positivt med 83 mnkr och det beror främst på att 
skatteintäkterna har positiv helårsavvikelse på +50,2 mnkr enligt den senaste prognosen 
från SKR 2021-09-30. Dessutom tillkommer bidraget för God vård och omsorg av äldre 
personer vilket är klassificerat som generellt och uppgår till 15,9 mnkr. 
Omsorgsnämnden har begär tilläggsanslag motsvarande beloppet för det generella 
statsbidraget.  

 
Helårsprognosen innehåller även positiva avvikelser på ersättningar för 
sjuklönekostnader januari-september, försäljningar av exploateringsfastigheter och ränta 
på upplånat kapital samt avskrivningar på grund av lägre investeringstakt 2020 än 
budgeterat. Pensionskostnader är högre än budget enligt den senaste prognosen från 
KPA och utfallet för PO-pålägg är lägre än kalkylerat för pensioner. Minus 7,8 mnkr på 
nedskrivningar enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott § 248 plus återstående 
nedskrivningsbehov som beräknas uppgå till 7 mnkr 2021. Kommunstyrelsens 
förfogande driftpåverkan större investeringar förväntas få ett överskott på 8 mnkr. 
 

 
 
Periodens utfall för kommunstyrelsens investeringsredovisning är 221 mnkr och 
helårsprognosen är 288 mnkr, detta ger +16 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på 
helår och motsvarar genomförandegrad 95 %. Detta beror främst på tidsförskjutningar i 
byggprojekt Svängsta förskola och Asarums IP samt att det inte blir utbyte av 
trygghetslarm och inköp av IT-stöd till styrprocessen 2021. 
 
  

Investeringsredovisning verksamheter, 
mnkr

Budget 
helår
 2021

Utfall

Okt 2021

Helårs- 
prognos 

2021

Prognos 
avvikelse 
Okt 2021

Prognos 
avvikelse 
Aug 2021

Verksamher
Exploatering näringsliv -1 0 0 1 1
Exploatering bostäder -4 -1 -2 1 1
Markförvärv -26 -27 -27 -1 -1
Infrastruktur -26 -14 -28 -2 -2
Pedagogisk verksamhet -144 -107 -137 7 0
Vård och omsorg -18 -14 -15 3 2
Fritid och kultur -41 -26 -36 5 3
Övrig verksamhet -43 -31 -41 2 6
Summa -304 -221 -288 16 10
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Prognos helårsresultat bolag 2021 
 

 
 
Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 26 mnkr 
jämfört med 42 mkr samma period föregående år. Avvikelsen mot samma period 
föregående år beror bland annat på jämförelsestörande poster. I Karlshamn Energi AB 
är det inkluderat 8,2 mnkr högre nedskrivningar per oktober 2021 jämfört med samma 
period föregående år. 
 
Helårsprognosen uppgår till 33 mnkr, detta ger -5 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse 
på helår. Kreativum har en negativ avvikelse på 5 mkr beroende på förändrade 
förutsättningar efter budgeten upprättades på grund av pandemin. 
Karlshamnsfastigheter har också en negativ avvikelse (-3 mkr) både på grund av lägre 
intäktsökningar än budgeterat men även att verksamhetens kostnader har ökat mer än 
budgeterat. Övriga bolags prognosavvikelser ligger i nivå med föregående uppföljning i 
augusti. 
 

 
 
Helårsprognosen för bolagens investeringar uppgår till 632 mnkr, vilket är +5 mnkr i 
budgetavvikelse på helår. Karlshamns Hamn överstiger med 40 mnkr som avser 
tillkommande kostnader i RoRo projektet där utökad borgensram beviljats utav KF 2021-
05-03 med 40 mnkr. Karlshamn Energi understiger i sin helårsprognos budgeten vilket 
främst beror på förskjutningar mellan åren och senareläggningar till 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse ekonomirapport januari-oktober 2021 
Nämnders och bolags ekonomirapporter januari-oktober 2021 
 

Driftredovisning bolag, 
mnkr

Utfall

Okt 2021

Utfall

Okt 2020

Avvikelse
jmf med 
föreg år

Budget 
helår
 2021

Helårs- 
prognos 

2021

Prognos 
avvikelse 

2021

Bolag
Stadsvapnet i Karlshamn AB -4 -5 1 -6 -5 0
Karlshamn Energi AB 5 8 -3 4 8 4
Karlshamns Hamn AB 3 8 -5 6 7 1
Karlshamnsbostäder AB 28 35 -7 35 32 -3
Karlshamnsfastigheter AB -3 -2 -1 -2 -5 -3
Kreativum i Blekinge AB -3 -1 -2 1 -4 -5
Summa 26 42 -16 38 33 -5

Investeringsredovisning bolag, 
mnkr

Budget 
helår
 2021

Utfall

Okt 2021

Helårs- 
prognos 

2021

Prognos 
avvikelse 
Okt 2021

Prognos 
avvikelse 
Aug 2021

Bolag
Karlshamn Energi AB -186 -91 -138 48 38
Karlshamns Hamn AB -151 -87 -191 -40 -40
Karlshamnsbostäder AB -126 -102 -125 1 -2
Karlshamnsfastigheter AB -168 -122 -174 -6 -6
Kreativum i Blekinge AB -6 -3 -4 2 2
Summa -637 -405 -632 5 -8
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Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 268 Tekniska budgetjusteringar 2022 2021/2503 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna tekniska budgetjusteringar 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska budgetjusteringar avser fördelning av budgeterad PO-sänkning från 
finansförvaltning till nämnder, förändrad nämndorganisation omsorgsnämnd och 
nämnden för arbete och välfärd enligt beslut i kommunfullmäktige § 71/2021 samt 
driftkostnader för rivning och nedskrivning i pågående projekt Svängsta förskola enligt 
beslut i kommunstyrelsen § 171/2021. 
 
Tekniska budgetjusteringar av löneökningar 2021 beslutas av ekonomichef enligt beslut 
i KS § 157/2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska budgetjusteringar 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 269 Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över verksamheten i 

nämnder, kommunalförbund och bolag 2021/203 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återkalla uppdraget att ta fram riktlinjer för uppsiktsplikten,  
 
att med anledning av information från kommundirektören ge densamme i uppdrag att ta 
fram ett förslag till övergripande dokument/policy för ägarstyrning där uppsiktplikten 
regleras, samt 
 
att uppdraget ska redovisas senast i mars 2022. 
 
Sammanfattning 
 
På kommunstyrelsens uppdrag har riktlinjer för hantering av uppsiktsplikten i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser arbetats fram. Arbetet har legat vilande för att 
kunna beslutsmässigt samordnas med en extern utredning av hur kommunstyrelsen 
kunnat agera inom ramen för sin uppsiktplikt när det gäller projekt Emigranten. Utöver 
detta har de granskningar som gjorts på uppdrag av den förtroendevalda revisionen 
bidragit med kunskap och förbättringsområden som också i tillämpliga delar kan behöva 
samordnas med andra förändringar av styrmodeller och ansvarsfördelning. 
 
Efter omvärldsbevakning, analys och fördjupningsprocess inom 
förvaltningsorganisationen så ses ett tydligt behov att ta ett helhetsgrepp om 
kommunens ägarstyrning där uppsiktsplikten är en del av flera delar. Det finns en 
otydlighet i rollfördelningen när det gäller styrning av kommunens helägda bolag som 
behöver hanteras. Dessutom finns ett behov av att tydliggöra hur kommunen ska 
hantera ägandet i samtliga delägda bolag oavsett ägarandel.  
 
När det gäller kommunalförbunden har kommunen inget ägande i egentlig mening men 
ändå ett ansvar att hålla sig informerad om verksamheten och via val av ledamöter i 
direktion/förbundsfullmäktige bidra till styrningen av verksamheten. Även detta kan 
behöva regleras tydligare framförallt då det gäller kommunstyrelsens roll. 
 
Med anledning av detta föreslås att ett övergripande dokument för ägarstyrning tas fram 
och att reglementen, ägardirektiv, uppsiktsplikt mm hanteras utifrån ramen av detta. 
Detta dokument ska fastställas av kommunfullmäktige och ska utgöra ett stöd för de 
som på ägarens uppdrag har en aktiv del i styrning och uppföljning av hel och delägda 
bolag samt vara en vägledning i hur man hanterar medlemskapen i kommunalförbund. 
 
Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att ändra att-sats 2 i tjänsteskrivelsen till 
följande lydelse: att med anledning av information från kommundirektören ge densamme 
i uppdrag att ta fram ett förslag till övergripande dokument/policy för ägarstyrning där 
uppsiktplikten regleras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 270 Lokala riktlinjer och regional manual för hållbart byggande 2020/3184 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta riktlinjer för hållbart byggande i Karlshamns kommun, samt 
 
att införa ett arbetssätt där ”Hållbar byggnation i Blekinge – en praktisk manual” 
används i projekt med nybyggnation och ombyggnad över 7 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 att en kvalitetsmanual med inriktning på hållbart 
byggande skulle tas fram inom ramen för skol- och förskoleprojekten. En intern 
arbetsgrupp tog fram ett förslag på övergripande riktlinjer och en manual för hållbart 
byggande i Karlshamns kommun. Manualen för hållbart byggande ska fungera som ett 
levande arbetsverktyg för projektledare och som ett underlag för att ta fram specifika 
kvalitetsprogram för respektive byggprojekt. Karlshamns kommun har sedan deltagit i en 
arbetsgrupp som tagit fram en regional manual för hållbart byggande. Den regionala 
manualen bör användas i våra kommande byggprojekt. Gemensamma utgångspunkter 
och krav inom länet skulle underlätta både för kommunen och för entreprenörer i länet. 
 
Arbetsgruppens förslag är att riktlinjer och manual omfattar all byggnation som sker i 
Karlshamns kommuns regi och inte enbart byggprojekt inriktade på skolor- och 
förskolor. Motivet är att kommunen då får en kvalitetshöjning i samtliga större 
byggprojekt och en tydlighet gentemot våra leverantörer. Byggnation av skolor- och 
förskolor står för 70 % av byggprojekten. Det innebär att det inte är så stort antal 
byggnader som tillkommer när man tar med all byggnation. Att arbeta enligt riktlinjerna 
och manualen kan innebära en marginell merkostnad på 1-2 % i investeringsfasen, 
vilket oftast kan hanteras genom prioriteringar i projektet. Arbetssättet ger lägre 
driftskostnader för energi och vatten och en längre livslängd på material och byggnad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
Förslag på riktlinjer för hållbart byggande i Karlshamns kommun 
Manual hållbar byggnation i Blekinge 2021-02-08 
Remissyttrande från byggnadsnämnden 2020-12-09 
Sammanställning och kommentarer till synpunkter från byggnadsnämnden 
Protokollsutdrag KSAU § 39 Lokala riktlinjer och regional manual för hållbart byggande 
2021-02-23 
Protokollsutdrag KF § 2/2005 Svar på motion angående byggande i massivt trä 
Protokoll kommunala miljörådet § 10 Förslag till riktlinjer för hållbart byggande 2021-03-
31 
Remissyttrande ekonomiavdelningen gällande manual för hållbart byggande 
Remissyttrande fastighetsenheten gällande manual för hållbart byggande 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på första att-satsen.  
 
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) och Magnus 
Sandgren (M) yrkar avslag på de kvarvarande att-satserna.  
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Mats Dahlbom (C) och Charlott Lorentzen (MP) yrkar bifall till de två kvarvarande att-
satserna.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattsons avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens beslutat i enlighet med detsamma. 
 
Vidare ställer ordförande proposition på Magnus Gärdebring med fleras yrkande mot 
Mats Dahlbom med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla de 
två kvarvarande att-satserna: 
 
att anta riktlinjer för hållbart byggande i Karlshamns kommun, samt 
 
att införa ett arbetssätt där ”Hållbar byggnation i Blekinge – en praktisk manual” 
används i projekt med nybyggnation och ombyggnad över 7 mnkr.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Kommunala miljörådet 
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§ 271 Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan 

och utveckling 2022-2026 2021/2559 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna bifogat förslag till tillsvidareavtal för Blekinge Tekniska Högskolas 
verksamhet på Campus Karlshamn, 
 
att kommunstyrelsen tillförs 1 mkr för att hantera kostnaden 2022, samt 
 
att indexuppräkningen hanteras inom ordinarie budgetprocess från och med 2023. 
 
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 Science Park 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 där tidigare kostnaden för Blekinge Business Incubator 
(BBI) 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 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 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. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 222, att återremittera ärendet till 
förvaltningen för renodling av avtalet. Avtalet har nu renodlats av förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan och 
utveckling 2022-2026, reviderat 211108 efter återremiss 
Originalavtal - Forskning, utbildning, samverkan och utveckling 
Originalavtal - tilläggsavtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling 
Protokollsutdrag KS § 222/2021 Avtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) om 
forskning, utbildning, samverkan och utveckling 2022-2026 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Netport Science Park AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 272 Nytt hyreskontrakt avseende Solrosen 2021/3137 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna hyreskontrakt med Karlshamnsbostäder AB avseende Solrosen, samt  
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna kontraktet.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsbostäder AB har i samråd med kommunens fastighetsavdelning och 
omsorgsförvaltningen byggt om det tidigare särskilda boendet Solrosen med anledning 
av att ytor frigjordes när Östralycke färdigställdes. 
 
Omsorgsförvaltningen har haft ett behov av att lämna andra utspridda små lokaler 
(mestadels kontor) för att samla verksamheten i koncernägda lokaler i syfte att öka 
effektiviteten och på sikt minska kostnaderna. Dessutom har det funnits ett behov av fler 
platser i korttidsboende för att minska kostnaderna för ej hemtagna utskrivningsklara 
brukare/patienter som ligger kvar på sjukhus. 
 
Efter ombyggnationen finns nu boende, korttidsboende och kontor för 
biståndsbedömare och verksamheten trygg hemgång i fastigheten. Ombyggnationen 
har försenats på grund av att brandskydd och ventilation behövde ses över vilket gjort 
att man inte kunnat flytta in fullt ut förrän efter sommaren då också hyresnivåerna var 
klara. Kostnaderna ryms inom omsorgsnämndens sedan tidigare beslutade ram. 
 
Fastighetschefen har delegation på att skriva avtal på upp till fem år men efter dialog 
mellan Karlshamnsbostäder AB och kommunen har man kommit överens om en 
avtalstid på 10 år vilket minskar kommunens årliga kostnader och minskar 
Karlshamnsbostäders risk för tomma lokaler med påföljande behov av nedskrivning av 
gjorda investeringar. Med anledning av avtalstiden lyfts ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. 
 
Omsorgsförvaltningen har flyttat in i lokalerna och betalar hyran utifrån föreslagen nivå 
sedan det angivna startdatumet för avtalet (2021-08-01). Detta har skett inom tidsramen 
för fastighetschefens delegation men avtalet ersätter samtliga tidigare 
överenskommelser varför startdatumet bakdaterats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Hyreskontrakt Solrosen 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Magnus Persson 
Lokalsamordnare Ulf Bjäreborn Olsson 
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§ 273 Uppsägning av lokala kollektivavtal 2021/3069 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att säga upp följande lokala kollektivavtal:  
 

• Lokalt kollektivavtal avseende torgstädning  
• Lokalt kollektivavtal om beredskapsersättning samt avvikelse från 1:a stycket 

Arbetstidslagen beträffande veckovila för GS- personal vid tekniska 
förvaltningen, Tubbaryd 

• Lokalt kollektivavtal om veckovila enligt 14§ Arbetstidslagen i vissa fall- 
VECKOVILA 95 för personal vid IT-enheten, driftsenheten, park- och 
gatuenheten samt VA enheten vid Karlshamns kommun 

 
Sammanfattning 
 
Uppsägning av lokala kollektivavtal med bakgrund av att arbetstidslagen har förändrats 
samt att skrivningar i AB (allmänna bestämmelser) tillkommit gällande beredskap vilket 
gör att lokala kollektivavtal inte behövs. Berörda fackliga parter är informerade om att 
arbetsgivaren har för avsikt att säga upp avtalen och ställer sig positiva till förslaget. 
 
Gäller följande lokala kollektivavtal:  
 

• Lokalt kollektivavtal avseende torgstädning  
• Lokalt kollektivavtal om beredskapsersättning samt avvikelse från 1:a stycket 

Arbetstidslagen beträffande veckovila för GS- personal vid tekniska 
förvaltningen, Tubbaryd 

• Lokalt kollektivavtal om veckovila enligt 14§ Arbetstidslagen i vissa fall- 
VECKOVILA 95 för personal vid IT-enheten, driftsenheten, park- och 
gatuenheten samt VA enheten vid Karlshamns kommun 

 
Beslutsunderlag 
 
LOK avseende Torgstädning 
LOK beredskap Tubbaryd 
LOK gällande veckovila SHBF 
 
Beslutet skickas till 
 
HR-specialist Emma Sjöbring 
HR-chef Marie Björnsson 
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§ 274 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 2020/2862 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige med följande ändringar:  
 
att i andra stycket i § 9 lägga till ”annan aktivitet” efter distraheras av och innan 
exemplen på aktivitet, samt  
 
att talartiden för gruppledare ändras till 10 minuter och att övrigas talartid sätts till 2 
minuter obegränsat antal gånger.  
 
Sammanfattning 
 
Den 9 mars 2021, § 75, gav kommunstyrelsen, med anledning av ett nämndinitiativ, 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett regelverk för digitala nämnd- och 
styrelsesammanträden. Bakgrunden till nämndinitiativet var att det saknas nationella 
riktlinjer samt att kommunen idag inte har något regelverk som reglerar deltagande vid 
digitala nämnd- och styrelsesammanträden.  
 
Förslaget är att ett sådant regelverk även ska gälla för kommunfullmäktige och att 
regelverket läggs in i Arbetsordningen för kommunfullmäktige under en egen rubrik, 
Deltagande på distans.  
 
Därutöver föreslås arbetsordningen justeras under rubrikerna Tid och plats för 
sammanträden, Ändringar i sammanträdesordningen, Protokollsjusterare, Talarordning 
och ordning vid sammanträdena, Interpellationer, Valberedning samt Expediering och 
publicering. Även förslag om att göra ett tillägg av rubriken Budgetdebatt och att föra in 
bestämmelserna under 41 § Justering av protokollet under 20 § Protokollsjusterare 
föreligger. 
 
Ändringarna ovan är av förtydligande karaktär och syftar till att göra regelverket mer 
lättillgängligt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kommunsekreterare Anna Sunnetoft 
Utredare Anna Persson  
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Nämndsekreterare Herman Persson 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 49(59) 

 
 
§ 275 Revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder 2018/3879 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder med följande ändring:  
 
att i andra stycket i § 13 lägga till ”annan aktivitet” efter distraheras av och innan 
exemplen på aktivitet. 
 
Sammanfattning 
 
Den 9 mars 2021, § 75, gav kommunstyrelsen, med anledning av ett nämndinitiativ, 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett regelverk för digitala nämnd- och 
styrelsesammanträden. Bakgrunden till nämndinitiativet var att det saknas nationella 
riktlinjer samt att kommunen idag inte har något regelverk som reglerar deltagande vid 
digitala nämnd- och styrelsesammanträden. 
 
Förslaget är att ett sådant regelverk läggs in i Arbetsordningen för styrelse och nämnder 
under en egen rubrik, Deltagande på distans.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder 2021-10-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kommunsekreterare Anna Sunnetoft 
Utredare Anna Persson  
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Nämndsekreterare Herman Persson 
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§ 276 Reglemente för socialnämnden 2018/3872 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglementet för socialnämnden från och med den 1 januari 2022.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2021, § 161, att ändra namnet på 
omsorgsnämnden till socialnämnden från och med den 1 januari 2022. Som en följd av 
detta behöver namnet ändras i reglementet för nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, 2021-11-16 
Reglemente för socialnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Författningssamlingen  
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§ 277 Revidering av statuter för Karlshamns kommuns ungdomsledarstipendium 

2021/2816 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera statuterna för Karlshamns kommuns ungdomsledarstipendium enligt förslag 
med följande ändring: 
 
att även kulturnämndens presidium ska innefattas i § 5. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 1991-09-02, § 138, att instifta Karlshamns kommuns 
ungdomsledarstipendium och fastställde följande statuter: 
 
§ 1 Stipendiet utdelas årligen till ungdomsledare som utfört mångårigt arbete till gagn för 
föreningslivet i Karlshamn. 
 
§ 2 Stipendiet utgör tiotusen kronor (fr.o.m. år 2009 med 25 000 kronor). 
 
§ 3 Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i kommunen. 
 
§ 4 Stipendiet utdelas första gången vid tidpunkt som bestäms av delegationen för dess 
utdelning och därefter i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
§ 5 Stipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och fritidsnämnden.  
 
Fritidsnämnden slogs 2019-01-01 samman med tekniska nämnden och bildade teknik- 
och fritidsnämnden. Därför föreslås nu att stipendiets statuter revideras enligt följande: 
 
§ 1 Stipendiet utdelas årligen till ungdomsledare som utfört mångårigt arbete till gagn för 
föreningslivet i Karlshamn. 
 
§ 2 Stipendiet utgör tiotusen kronor (fr.o.m. år 2009 med 25 000 kronor) tjugofemtusen 
(25 000) kronor. 
 
§ 3 Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i kommunen. 
 
§ 4 Stipendiet utdelas första gången vid tidpunkt som bestäms av delegationen för dess 
utdelning och därefter i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
§ 5 Stipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och fritidsnämnden teknik- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07 
Förslag till revidering av ungdomsledarstipendiet 2021-10-07 
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Beslutet skickas till 
 
Delegationen för utseende av ungdomsledarstipendiat 
Teknik- och fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 278 Renhållningstaxa 2022 Västblekinge Miljö AB 2021/2966 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningstaxa för år 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 21 oktober 2021 förslag till 
renhållningstaxa för år 2022 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2022 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 

• Kommunalt avfall 12 % 
• Fastighetsnära insamling 15 % 
• Trädgårdsavfall 6,5 % 
• Slam från fettavskiljare 7,5 % 
• Övrigt slam 57 % 

 
Västblekinge Miljö AB föreslår att Karlshamns kommun beslutar att ny renhållningstaxa 
för år 2022 enligt ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2022 
Förslag till taxa för renhållning Karlshamn 2022 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2021-10-21 § 76 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2021-10-21 - förstasida 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 54(59) 

 
 
§ 279 Renhållningsföreskrifter 2022 Västblekinge Miljö AB 2021/2966 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningsföreskrifter 2022.  
 
Sammanfattning 
 
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter 
för hantering av avfall inom kommunen, och en avfallsplan. Den 1 augusti 2020 trädde 
ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i 
kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter 
hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § 
revideras. 
 
Med anledning av detta har Västblekinge Miljö AB utarbetat ett förslag till nya föreskrifter 
för renhållning i enlighet med ny lagstiftning. Arbetet har skett tillsammans med 
Miljöförbundet Blekinge Väst och respektive kommuns miljösamordnare. Sedan tidigare 
så har Karlshamn, Sölvesborg och Olofström föreskrifter med likartad utformning med 
vissa avsteg för lokala anpassningar. I samband med uppdateringen föreslås vissa 
mindre förtydliganden samt en förändring i hanteringen av undantag som Miljöförbundet 
förordar. Samtliga förändringar beskrivs i bilaga ”Uppdatering av föreskrifter för 
renhållning”.  
 
Karlshamns kommun föreslås att fastställa bifogade föreskrifter att gälla från 2022-01-
01.  
 
Då förändringarna i huvudsak är redaktionella så bedöms det inte finnas något behov att 
ställa ut föreskrifterna för allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Följebrev avfallsföreskrifter, Karlshamn 
Förslag till föreskrifter avfallshantering Karlshamn 
Bilaga 1 Sortering, markerade ändringar 
Bilaga 2 Hämtningsintervall, markerade ändringar 
Bilaga 3 Behållare, markerade ändringar 
Bilaga 4 Transportvägar 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2021-10-21 § 76 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2021-10-21 - förstasida 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 55(59) 

 
 
§ 280 Återbetalning av Miljöförbundet Blekinge Västs eget kapital 2021/2582 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt Miljöförbundet Blekinge Väst att återbetala 8 450 000 kr i enlighet med 
fördelningsnyckeln befolkning per den 1 november 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Västs egna kapital har under senare år vuxit sig stort och 
förbundet har en stark finansiell ställning. Förbundets egna kapital var per den 31 
december 2020 drygt 10 450 000. Förbundet anser att en återbetalning om 8 450 000 kr 
av det egna kapitalet till medlemskommunerna är rimlig och i enlighet med 
medlemskommunernas tidigare rekommendation. Förslaget är att återbetalningen sker i 
enlighet med fördelningsnyckeln befolkning per den 1 november 2020. Detta innebär 
Karlshamn 51,32%, Olofström 21,11% och Sölvesborg 27,57%. 
 
Förbundet bedöms ha tillräckliga ekonomiska resurser med nuvarande omständigheter 
även efter återbetalningen av delar av det egna kapitalet. I den mån nya förutsättningar 
blir gällande framöver får dessa hanteras i den ordinarie budgetprocessen i samband 
med att medlemsbidragen fastställs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 37/2021 Beslut om återbetalning av förbundets egna kapital 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 56(59) 

 
 
§ 281 Bidrag till installation av värmeanläggning i samlingslokalen - Åryds 

Hembygdsförening 2021/2913 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå Åryds Hembygdsförenings ansökan. 
 
Sammanfattning 
 
Åryds Hembygdsförening hemställer om bidrag till installation av värmeanläggning i den 
stora samlingslokalen. Föreningen hyr i dagsläget ut lokalen 4-6 gånger/månad för olika 
typer av evenemang. Föreningens förslag är att det installeras två stycken luft/luft- 
värmepumpar som klarar hela behovet för lokalen i fråga. Offert har begärts in och 
bifogas ansökan. Anläggningen skulle kosta 49 000 kronor inklusive 
installationskostnad. 
 
Åryds Hembygdsförening hemställer om bidrag till hela eller del av beloppet för 
installation av anläggningen. 
 
Avstämning har skett med landsbygdsutvecklare Marianne Peary som handlägger 
ansökan om årliga lokalbidrag till samlingslokaler i systemet FRI. 
 
Bakgrund 
 
I juni 2021 erhöll Åryds Hembygdsförening lokalbidrag till samlingslokal med 35 000 tkr 
(dnr 2021/1532). Av verksamhetsplanen för 2021, som bifogats lokalbidragsansökan 
2021, framgår att föreningen planerar för byte av värmesystem under 2021. 
 
Bedömningen, utifrån föreningens inlämnade underlag i samband med ansökan om 
lokalbidrag 2021, är att föreningen har en balanserad ekonomi. 
 
Föreningen erhöll 2020 lokalbidrag med 40 000 kronor.  
 
I båda fallen har ansökan om lokalbidrag med bilagor inkommit via systemet FRI i 
enlighet med kommunens ändrade rutiner. 
 
Föreningen erhöll 2019, utöver lokalbidrag med 25 000 kronor, akut investeringsbidrag 
med 31 500 kronor då värmesystemet i hembygdsgården gått sönder och därför 
behövde åtgärdas omgående. Även detta bidrag finansierades genom anslaget till 
samlingslokaler (dnr 2019/3370). 
 
För föreningar med samlingslokaler finns möjlighet att söka bidrag från olika 
organisationer. 
Förslag till finansiering 
 
Om kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidraget, helt eller delvis, föreslås att 
finansiering sker genom anslag till samlingslokaler alternativt genom kommunstyrelsens 
anslag till förfogande. 
 
Av anslaget till samlingslokaler återstår 91 000 kronor efter att fördelning av bidrag 
gjorts till de föreningar som inkommit med ansökan 2021. Av kommunstyrelsens anslag 
till förfogande återstår 810 000 kronor (september 2021). 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 57(59) 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om bidrag till installation av värmeanläggning 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
Landsbygdsutvecklare Marianne Peary 
Åryds Hembygdsförening 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 58(59) 

 
 
§ 282 Redovisning av delegationsbeslut november 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 19 oktober – 23 november 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut KS november 2021 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 59(59) 

 
 
§ 283 Handlingar för kännedom november 2021 2021/351 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 19 oktober – 23 november 
2021 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom KS november 2021 
 
 
 
 
 


