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Närvarande 
ersättare 

  
Leif Håkansson (S), Sofie Ekenberg (C), Jan Bremberg (S), Iréne Ahlstrand-
Mårlind (M), Ulla Sandgren (S), Ulf Ohlsson (M), Claes Jansson (MP), Jan-Åke 
Berg (S), Johnny Persson (S), tom § 313 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jenny Andersson, folkhälsostrateg §§ 289-290 
Christina Svensson, administrativ chef §§ 289-290 
George Nilsson, kommunpolis §§ 289-290 
Alicia Lindskog, VFU-student §§ 289-290 
William Lavesson, projektledare § 297 

 

 

Paragrafer 284-320  

Utses att justera Marco Gustavsson (C) 

Justeringsdatum  2021-12-22 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
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 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
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§ 284 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Marco Gustavsson (C) att justera protokollet. 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-21 

Sida 6(68) 

 
 
§ 285 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring: 
 
att lägga till ”Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen gällande genomlysning av 
verksamhet och ekonomi i NetPort Science Park AB” som ärende 37. 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-21 

Sida 7(68) 

 
 
§ 286 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 
Coronapandemin – smittan ökar i Sverige – vaccinationerna gör dock att man inte blir 
lika sjuk. Ingen större påverkan på organisationen utifrån ett pandemiperspektiv. Det har 
vidtagits åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Bland annat har 
personalsociala aktiviteter hållits inom arbetsgrupperna. 
 
Vaccination i egen regi till kommunens omsorgspersonal har genomförts vid tre tillfällen 
och 6-700 personer har vaccinerats. Vi hjälper även till med vaccination av barn och 
unga i skolorna.  
 
Personalläget i kommunen – många är hemma sjuka i vanliga förkylningar, RS-virus och 
vinterkräksjuka. Läget är ansträngt, det finns inte mycket att ta av just nu. Ingen 
påverkan på verksamheterna i dagsläget dock.  
 
Magnus Sandgren frågar hur Mörrum Hockey sköter sin avbetalningsplan. Daniel 
Wäppling informerar om att de sköter sin avbetalningsplan men har börjat halka efter 
med betalning av det löpande. Kommundirektören ska återkomma med en mer 
detaljerad redovisning vid nästa kommunstyrelsesammanträde. 
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§ 287 Slutrapport utredningsuppdrag rörande Karlshamnsfastigheter AB 

2020/2729 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en modell för hur kommunstyrelsen ska 
kunna följa bolag och nämnder på ett bättre sätt. Förslag på vilka områden 
kommunstyrelsen särskilt bör följa ska tas fram. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling redovisar kort slutrapport från utredningsuppdrag 
rörande Karlshamnsfastigheter AB.  
 
I rapporten kritiseras kommunstyrelsen för att ha varit passiva mottagare av information 
och inte reagerat på den. Man har inte visat det intresse man borde för projektet. 
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till åtgärder kring hur man ska kunna följa bolag och 
nämnder på ett bättre sätt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation utredningsuppdrag KAFAB KS 202112 
Slutrapport granskning av beslutsprocessen i projekt Emigranten samt 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska ge kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en modell för hur kommunstyrelsen ska kunna följa bolag och nämnder på ett 
bättre sätt. Förslag på vilka områden kommunstyrelsen särskilt bör följa ska tas fram.  
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till Per-Ola Mattsons yrkande.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska ge kommundirektören i 
uppdrag att återkomma med förslag på korrigerande åtgärder utifrån resultatet i 
rapporten.  
 
Magnus Gärdebring yrkar vidare på att kommunstyrelsen ska ge kommundirektören i 
uppdrag att eftersöka om det finns dokument i ärendet som inte har lämnats ut till 
revisorerna. Detta ska återrapporteras vid samma tillfälle som modellen för hur 
kommunstyrelsen ska kunna följa bolag och nämnder på ett bättre sätt. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings 
yrkanden.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattsson med fleras yrkande.  
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 289 Uppföljning av medborgarlöfte 2021 2020/3604 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Uppföljning av medborgarlöfte från Polisen och Karlshamns kommun under perioden 
januari – december 2021:  
 
Vi ska öka tryggheten i miljöer där barn och unga vistas. Vi ska fortsätta utveckla vår 
samverkan för att stödja utsatta barn och unga.  
 
Med start i våras har kommun och polis tillsammans arbetat för att skapa en gemensam 
lägesbild över brottslighet och trygghet i Karlshamns kommun. Vid regelbundna möten 
träffas företrädare för kommun och polis för att informera varandra om inträffade 
händelser och uppmärksammade trender eller fenomen. Utifrån aktuell lägesbild har 
arbete med barn och unga, samt platser där lägesbilden visar att medborgare känner sig 
otrygga prioriterats. 
 
Kommunens sammanfattning: 
  

• Arbetat för en ökad vuxennärvaro med egen personal på platser där barn och 
unga vistas. 

Under året har, med några få undantag, varje helgkväll bemannats av kommunens 
fältgruppsverksamhet. Extra personal har planerats in vid identifierade “riskhelger”. 
Under sommaren har fritidsgårdsverksamheten även befunnit sig ute på platser där barn 
och unga vistas då fritidsgårdarna inte kunnat hållas öppna som vanligt under 
pandemin. I ett samarbete med föreningslivet har aktiviteter för yngre barn ordnats i 
bostadsområden efter identifierat behov. 
 

• Fortsatt utveckla vår interna samverkan samt kunna erbjuda kvalitativt stöd och 
insatser för utsatta barn och unga. 

Kommunens öppenvård har fortsatt att utvecklas för att kunna möta fler föräldrar, barn 
och ungdomar som är i behov av råd, stöd och/eller behandling. För att bättre 
samarbeta kring unga som riskerar att hamna i utanförskap, kriminalitet och missbruk 
har en samverkansgrupp startats i syfte att arbeta med unga i denna riskgrupp. 
Samverkan består av socialtjänst, fritid och polis och är under utveckling. 
 

• Fortsatt stödja och utveckla arbetet med nattvandrande föreningar och börjat 
styra deras arbete utifrån den aktuella lägesbilden. 

Kommunen och polisens gemensamma lägesbild utgör grunden till vilka platser som 
nattvandrande föreningar befinner sig på. Under årets har fem föreningar varit aktiva 
och genomfört över 160 vandringar på kvällar och helger för att öka tryggheten på 
platser som allmänheten upplever som otrygga samt efter lägesbildens behov.  
 
Polisens sammanfattning: 
 

• Arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i skolor och andra miljöer där 
barn och unga befinner sig.  
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Med anledning av rådande pandemi under så har arbetet med besök på skolorna 
prioriterats ner med anledning av smittorisken. 
När restriktionerna blev hävda så påbörjades arbetet igen. 
Några exempel är: 
Områdespoliserna har tillsammans med fältgruppen besökt med några undantag 
samtliga 7:klassare på ”må bra” dagar. 
Besök på hos 5:klassarna på skolorna Prästslättsskolan och Mörrumskolan. 
Digitalt besök på fritidsgård. 
Inriktningen har varit för polispatrullerna att besöka de platserna som den gemensamma 
lägesbilden visat att det samlas många ungdomar på. 

 
• Genomföra minst två riktade insatser mot EPA-traktorer och mopeder. 

4 st riktade insatser mot Epa och mopeder. Som resulterat i 6 st anmälningar gällande 
olovlig körning samt beslagtagna mopeder och a-traktorer. 
Har tillsammans med kommunen skickat ut informationsbrev vill vårdandahavare som 
har elever i 7-9:an gällande vad som gäller kring mopeder och A-traktorer. 

 
• Patrullera på platser där medborgare utifrån lägesbilden känner sig otrygga. 

Inriktningen för polisens personal har varit att röra sig på de platserna som den 
gemensamma lägesbilden visat att polisiär närvaro behövts. 
Några exempel är: 
Fotpatrull i centrala delarna Karlshamn, torget, Willys och Espresso house. Som 
resulterat i diverse narkotika brott, avlägsnat personer som uppträder störande, 
förverkat alkohol, patrullering i parkeringshus där det förekommer narkotikaanvändning.  
 
Det här har vi åstadkommit tillsammans:  
 
Våra åtgärder ska utgå från den aktuella lägesbilden.  
 
Kommunens nya lägesbildsverktyg har underlättat inrapportering och ger en samlad bild 
över kommunens problematik. Detta har underlättat arbetet med orsaksanalys och 
prioritering av insatser.  
 
Alla medborgarna ska känna sig trygga.  
 
Arbetet med att öka tryggheten fortsätter. Under kommande år kommer vi att genomföra 
fler medborgardialoger för att få en tydligare bild av vilka insatser som behövs.  
 
Vi ska fortsätta utveckla samarbetet kring missbruksproblematik utifrån den aktuella 
lägesbilden. 
 
En samverkansgrupp har under året bildats som har fokus på narkotika och missbruk. 
Representanter från kommunens ungdomsteam, fältgrupp, vuxenenhet (missbruk) samt 
kommunledning och polis deltar. Arbetet för att ta fram en lokal lägesbild gällande 
missbruk börjar hitta sina former. En gemensam utbildning i “Metoder för att upptäcka 
ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning” är planerad till januari 2022. Beslut att 
införa arbetsmetoden SSPF har fattats i ledningsgruppen för barn och unga den 22/11-
21. 
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Vi ska utveckla kommunikationen kring det gemensamma lägesbildsarbetet.  
 
Kommun och polis har lägesbildsmöten varannan vecka för att kunna planera insatser 
som behövs efter behov. En samlad lägesbild presenteras för brottsförebyggande rådet 
vid varje sammanträde. Lägesbilden publiceras därefter för allmänheten på kommunens 
hemsida.  
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg/trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommunpolis George Nilsson 
Lokalpolisområdeschef Louise Englund 
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§ 290 Förlängning av medborgarlöfte 2021 2021/3020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att förlänga medborgarlöfte 2021 till dess att ett nytt är på plats.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 383, att remittera förslag till 
medborgarlöfte för 2022 till kommunala pensionärsrådet och kommunala ungdomsrådet 
för yttrande.  
 
Arbetsutskottet beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen att förlänga det befintliga 
medborgarlöftet att gälla till dess att ett nytt är på plats.  
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarlöfte 2021. underskriven 
Protokollsutdrag KSAU § 383/2021 Medborgarlöfte 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Trygghetssamordnare Jenny Andersson  
Säkerhetschef Mats Hadartz  
Kommunpolis George Nilsson  
Lokalpolisområdeschef Louise Englund 
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§ 291 Yttrande över nämndinitiativ från moderaterna gällande kameraövervakning 

av Korpaborgens förskola och Klockebacksskolan 2021/3006 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att omgående påbörja arbetet med att förse samtliga kommunala byggnader med 
tekniska lösningar som förebygger skadegörelse och annan brottslighet,  
 
att skolor och förskolor prioriteras i det arbetet, samt 
 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna föreslår i ett nämndinitiativ att en förskola och en skola i kommunen ska 
kameraövervakas. Åtgärderna föreslås utifrån den skadegörelse som sker mot de 
nämnda fastigheterna. De förslagna åtgärderna ligger i linje med den planering som 
finns för att tekniskt övervaka utsatta fastigheter. 
 
Sedan början av 2020 genomförs en uppföljning av vilka skolor eller förskolor som 
utsätts för skadegörelse och i vilken omfattning. Uppföljningen utgör en del av den 
lokala brottsförebyggande lägesbild som sedan ligger till grund för prioriteringar av 
åtgärder. Uppföljningen visar att Klockebacksskolan är en skola som är upprepat utsatt 
och därför har åtgärder vidtagits under året. Som exempel har vissa fönster som 
förstörts ersatts med okrossbart glas och vi har haft utökad tillsyn av väktare, 
fältarbetare och nattvandrare. Då skadegörelsen mot skolan fortsatt kommer nästa 
planerade åtgärd vara att övervaka skolans område med teknisk utrustning. 
Utrustningen kommer att kunna indikera olika typer av rörelse på området samt kunna 
larma personal som fältgrupp eller väktare utifrån vad som händer på skolgården. Vår 
förhoppning är att ha utrustning på plats före årets slut. På skolan utökas också det 
befintliga inbrottslarmet till fler byggnader. Moderaternas förslag ligger därmed i linje 
med den planering som ligger om att förstärka skyddet kring Klockebacksskolan.  
 
När det gäller Korpaborgens förskola finns en liknande problematik med upprepad 
skadegörelse. Även här behöver åtgärder i form av teknisk övervakning vidtas. Dock 
finns ytterligare skolor och förskolor som har liknande utsatthet. Vi behöver titta vidare 
på om det är Korpaborgens förskola eller någon annan fastighet som ska prioriteras 
högst i det fortsatta arbetet med teknisk övervakning. 
 
Efter diskussion enas arbetsutskottet om följande beslut: 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att omgående påbörja arbetet med att förse samtliga kommunala byggnader med 
tekniska lösningar som förebygger skadegörelse och annan brottslighet,  
 
att skolor och förskolor prioriteras i det arbetet, samt 
 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
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Beslutsunderlag 
 
Säkerhetschef Mats Hadartz tjänsteskrivelse daterad 2021-11-11 
Initiativ Kameraövervakning 
Protokollsutdrag KS § 246/2021 Nämndinitiativ från moderaterna gällande 
kameraövervakning av Korpaborgens förskola och Klockebacksskolan 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
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§ 292 Automatisk attest i ekonomisystemet 2021/3012 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att införa automatattestering på fakturor där fakturabeloppet motsvarar den avtalade 
avgiften för att undvika obefogad administration, samt 
 
att omarbeta befintlig delegationsordning med hänsyn till införande av automatattest.  
 
Sammanfattning 
 
Införande av automatattestering innebär att granskningen av fakturan och attestering 
överlåts till systemet Proceedo. Proceedo är system för automatisering av processen 
från inköp till betalning, som härefter benämns som ”systemet”.  
 
Automatattest kan endast ske på abonnemang som finns upplagda i systemets register, 
exempel på abonnemang är avgifter för mobiltelefoni, hyror, fjärrvärme etc.  Det är 
endast fakturor där den avtalade avgiften avser återkommande hyra, förbrukning eller 
olika abonnemang, etc. baserade på avtal med upphandlade priser som hanteras på 
detta vis.  
 
Tillämplighet 
Abonnemangen läggs upp i systemet där kundnummer, mätarid eller liknande 
identifierar inkommande faktura.  
Förutsättning för automatattestering är att: 

• Ett unikt abonnemangsnummer, kundnummer etc finns och är återkommande på 
fakturan 

• Rätt kontering tagits fram för respektive abonnemang av berörd verksamhet 
• Beloppsgräns är satt för maxkostnad per objekt 

 
Rimlighet 
Fakturor under beloppsgräns granskas och attesteras automatiskt av systemet. Fakturor 
över beloppsgräns stannar för kontroll hos granskaren och attesteras av 
beslutsattestant. 
 
Ansvar 
Beslutsattestanten ansvarar för kostnader som rör den egna verksamheten. Eventuella 
förändringar ska skyndsamt meddelas till systemsupporten av person utsedd av 
verksamheten eller av beslutsattestanten. Därefter görs justering av abonnemanget i 
systemet av supporten. 
 
Kontroll 
Kontroller görs via stickprov i tidsintervall på utvalda abonnemang. Statistik kan även tas 
från systemet för kontinuerlig kontroll av objekten.  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 293 Arbete med minskning av kommunens personalkostnader 2021/651 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att dra tillbaka det varsel omfattande 70 tjänster avseende kommunstyrelseförvaltningen 
och förvaltningen för arbete och välfärd som kommunstyrelsen beslutade om 2021-03-
09, § 43, eftersom neddragningar skett på annat sätt.  
 
Sammanfattning 
 
Återrapportering utifrån kommunstyrelsens beslut om minskning av kommunens 
personalkostnader och specifikt beslutet om varsel.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 387, att det skulle göras en 
detaljerad avrapportering till arbetsutskottet rörande var personalminskningen finns 
någonstans i organisationen, inklusive uppgift om hur många tjänster som inte tillsatts 
och hur det påverkar organisationen. Ärendet har nu kompletterats med en 
sammanställning av de befattningar som omfattats av varslet.  
 
Bedömningen i nuläget är att det finns flera indikationer på att arbetet med minskning av 
kommunens personalkostnader kan effektueras vid utgången av 2022, enligt beslutet i 
kommunstyrelsen. Omvandlat till årsarbetare har den arbetade tiden minskat med 57 
årsarbetare från november 2020 till november 2021. Individuella överenskommelser, 
uppsägningar och naturliga avgångar har gett en delårseffekt 2021 och kommer att ge 
en helårseffekt 2022. Personalkostnaderna (exkl. pensionskostnader) har endast ökat 
0,1 % för perioden januari- oktober 2021 jämfört med samma period 2020.  
 
Utöver de här delarna bör det även belysas hur intäkterna påverkar, det vill säga riktade 
statsbidrag som finansierar ordinarie tjänster. I den detaljerade redovisningen av 
åtgärder från de olika nämnderna har en handfull tjänster rapporterats att de finansieras 
av statsbidrag som en åtgärd 2021-2022, dvs. ”nya bidrag” jämfört med tidigare år. 
 
Bakgrund  
 
Totalt har två uppsägningar på grund av arbetsbrist genomförts (arbete och välfärd) och 
18 individuella överenskommelser har tecknats som ett alternativ till uppsägning på 
grund av arbetsbrist, varav 5 personer inom arbete och välfärd och 13 personer inom 
kommunstyrelseförvaltningen. Dessa minskningar kommer att ge effekt från och med 
2022. Därutöver har en minskning skett genom naturlig avgång såsom egen 
uppsägning, pensionsavgång och tjänstledighet. 
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Arbetad tid har haft en sjunkande trend från 2016, bortsett från 2018. Omvandlat till 
årsarbetare har den arbetade tiden minskat med 57 årsarbetare från november 2020 till 
november 2021. I arbetad tid ingår all tid som görs av såväl månadsanställda som 
timavlönade, exklusive frånvaro. 
 

 
 
Verksamheten påverkas av såväl besparingar som volymförändringar, vilket gör att det 
är komplext att följa personalkostnadsutvecklingen över tid. Den årliga löneöversynen 
och innehållet i de centrala avtalen påverkar dessutom kostnadsutvecklingen löpande. 
Dock kan det konstateras att personalkostnadsutvecklingen endast ökat 0,1 % för 
perioden januari- oktober 2021 jämfört med samma period 2020. Jämförelse av 
helårskostnad för personal (exkl. pensioner) över tid (2018-2020) visar på marginella 
skillnader som genomsnittligt uppgår till 0,3 %. Det innebär att personalkostnaderna 
sjunker eftersom jämförelsen mellan åren inte ens motsvarar den årliga löneöversynen. 
 
Vid analys av arbetad tid och personalkostnadsutveckling bör också hänsyn tas till 
nyckeltal som mäter hur resurserna används. Flera mått är alltså relevanta för att 
klargöra hur kostnaden i förhållande till uppdraget ser ut, för att beakta att den totala 
kostnaden kan öka samtidigt som verksamheten blir effektivare.  
 
Risker 
 
Inom kommunen finansieras ett flertal ordinarie tjänster med riktade statsbidrag. Utöver 
dessa finansieras också andra tjänster och kostnader av riktade statsbidrag. Utifrån 
utmaningarna med riktade statsbidrag såsom oklara och förändrade förutsättningar, 
administrativ hantering och kortsiktighet krävs en beredskap för alternativ finansiering 
och hantering av konsekvenserna om bidragen upphör.  
 
Oförutsedda händelser i form av till exempel kris eller annan samhällsutveckling, kan 
komma att påverka möjligheten att effektuera beslutet som planerat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Komplettering rörande arbete med minskning av kommunens personalkostnader 
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Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att följande ska läggas till i att-satsen efter § 43: eftersom 
neddragningar skett på annat sätt.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
HR-chef Marie Björnsson 
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§ 294 Ekonomiuppföljning november 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna informationen om det ekonomiska resultatet för november 2021 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet visar en periodavvikelse på +76,5 mnkr, vilket fördelar sig med +6 mnkr för 
nämnderna och +70,5 mnkr för finansförvaltningen. Resultat för perioden kan läsas av 
på nämnds nivå, kontogrupp och verksamhet.  
 
Nämnden för arbete och välfärd har negativ avvikelse på grund av att volymerna ökar 
för placeringar, försörjningsstöd och LSS. Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden 
har högre periodavvikelser än i oktober beroende på att statsbidragen för Skolmiljarden 
och God vård och omsorg för äldre personer är beslutade som tilläggsanslag.  
Utbildningsnämnden har även högre periodavvikelser på bidrag inom vuxenutbildning 
samt interkommunala ersättningar inom grundskola och gymnasieskola.   
 
Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på ökade skatteintäkter, 
ersättningar för sjuklönekostnader, försäljningar av exploateringsfastigheter och ränta på 
upplånat kapital samt avskrivningar på grund av lägre investeringstakt.  
 
Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens större investeringar redovisas per projekt 
och 224,2 mnkr av årets budget på 274 mnkr är förbrukad, vilket motsvarar 82 %. 
 
Kommunstyrelsens mindre investeringar med igångsättningsbeslut redovisas per projekt 
och 16,9 mnkr av årets budget på 30,1 mnkr är förbrukad, vilket motsvarar 56 %.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiuppföljning november 2021 
KS anslag till förfogande november 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 295 Tekniska budgetjusteringar 2022 2021/2503 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna tekniska budgetjusteringar 2022 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska budgetjusteringar avser flytt av pensionärsverksamhet från teknik- och 
fritidsnämnden till socialnämnden, flytt av personalkostnader för verksamhetsstrateg 
från teknik- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen samt anslagsfinansiering av 
tvätteriverksamheten inom omsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska budgetjusteringar 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Lotta Johansson 
Controller John Andén 
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§ 296 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2022 2021/3096 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa verksamhetsplan för 2022,  
 
att ge kommundirektören mandat att genomföra besparingar och omfördelningar i 
verksamheterna (exklusive den politiska verksamheten) för att nå kommunstyrelsens 
budgetram, samt 
 
att ge kommundirektören mandat att omfördela investeringsmedel för mindre projekt 
mellan verksamheter. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för 2022 (återstående mandatperiod) som baseras på 
kommunprogram 2019-2022 samt Mål och budget 2022-2024. I verksamhetsplanen 
ingår kommunstyrelsens nämndmål och prioriterade utvecklingsområden samt 
internbudget för drift och investeringar för perioden.  
  
Kommunstyrelsen har en driftbudget på -382 666 tkr och en investeringsbudget på  
-153 004 tkr 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2022 
Protokollsutdrag KSAU § 385/2021 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
internbudget 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Berörda chefer inom kommunstyrelseförvaltningen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Lisbeth Sunesson 
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§ 297 Ny idrottshall inom projekt ny skola i Mörrum samt investeringsbudget 

2019/3182 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge igångsättningsbeslut för ny idrottshall inom projekt 1154 ny skola i Mörrum med 
en kostnad om 35 000 tkr,  
 
att investeringen om 15 000 tkr för 2022 och 20 000 tkr för 2023 belastar ramen för 
kommunstyrelsens investeringar över 7 000 tkr, 
 
att finansiering sker genom omfördelning inom beviljad investeringsram och förskjutning 
mellan åren av investeringarna i projektet Ny skola Mörrum samt projektet markarbeten 
kommunal mark Östra Piren,  
 
att delegera till fastighetschefen att godkänna entreprenadhandling och teckna fas 2 i 
partneringupphandling inom ram för budgeten, 
 
att bemyndiga fastighetschefen att söka erforderliga tillstånd för projektets 
genomförande, 
 
att driftspåverkan under byggtiden med 1 500 tkr för rivning och nedskrivning 600 tkr för 
år 2023 belastar kommunstyrelsen anslag för större investeringar, samt  
 
att driftspåverkan efter byggtiden med 2 000 tkr avsätts genom beslut i kommande 
driftsbudget 2024. 
 
Sammanfattning 
 
En förstudie har genomförts gällande ny idrottshall/gymnastiksal på Mörrumsskolan då 
en ny skola byggs på tomten. Enligt en byggteknisk utredning har befintlig gymnastiksal 
inomhusmiljö- och byggtekniska problem. Bedömningen är att det inte är lämpligt att 
renovera gymnastiksalen ur ett ekonomiskt- eller byggtekniskt perspektiv.  
 
Frågan gällande ny idrottshall har behandlats som ett Karlshamnsförslag. 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2021-06-18 att ny idrottshall skall byggas när den 
gamla rivs. 
 
Fritidsenheten ser positivt på förslaget då det bidrar till att skapa ett bättre och bredare 
utbud för idrottslivet. Något som är en viktig kugge för att skapa förutsättningar för den 
av Kommunfullmäktige antagna visionen om att i framtiden bli 50 000 invånare. Det 
ligger även i linje med det av teknik- och fritidsnämnden antagna idrottspolitiska 
programmet 2019-2023, där vikten av ett liv i rörelse fastslås.  
 
Om en ny idrottshall skall byggas inom de närmsta åren. Är det först när ny idrottshall är 
färdigbyggd som man kommer att kunna färdigställa barnens utemiljö på ett 
ändamålsenligt sätt. 
 
I partneringupphandlingen med JSB ingår det att bygga en idrottshall/gymnastiksal.  
Tanken är att idrottshallen börjar byggas när befintlig matsal i projektet rivs under 
sommaren 2022 och färdigställs till hösten 2023. Befintlig idrottshall kommer att vara 
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kvar till våren 2023 och därefter rivs den för att kunna färdigställa utomhusmiljön till 
hösten 2023.  
 
En ny idrottshall beräknas kosta 35 000 tkr. I KS investeringsbudget finns medel avsatta 
om totalt 38 000 tkr fördelade med 19 000 tkr 2023 och 19 000 tkr 2024. För att göra 
samordningsvinster med pågående etablering på Mörrumsskolan, behöver projektet 
tidigareläggas och därmed krävs en omfördelning av medel till pågående projekt för att 
inte påverka den totala investeringsvolymen över åren. Det behövs 15 000 tkr 2022 och 
20 000 tkr 2023 för att genomföra byggnationen på ett optimalt sätt. 
 
Omfördelningen föreslås ske enligt följande: 
 

• Konstnärlig utsmyckning på mörrumsskolan är budgeterad till 2 000 tkr 2022, 
men föreslås skjutas fram till 2024 när skolan inkl. idrottshall och utemiljö är 
färdig. Då frigörs 2 000 tkr 2022. 

• Byggnationen av Mörrumsskolan beräknas bli 4 000 tkr lägre än budget år 2022, 
dessa föreslås att användas för byggnation av ny idrottshall. Då frigörs 4 000 tkr 
2022. 

• Utemiljön på Mörrumsskolan är inte möjlig att genomföra som planerat 2022 om 
en ny idrottshall ska byggas, utan måste skjutas fram till 2023. Då frigörs 4 000 
tkr år 2022. 

• Projekt 0002 Östra piren, avser i ordning ställande av utemiljön kring 
Karlshamnsfastigheters nybyggnation på Östra piren. Då projekt är försenat och 
beräknas inte vara klart förrän tidigast sommaren 2023, så behövs inte de 
budgeterade medlen om totalt 10 tkr förrän tidigast 2024. Detta frigör 5 000 tkr 
2022 och 5 000 tkr 2023.  

 

 
 

 
 
Projektledare William Lavesson redogör för att driftskostnaderna i den befintliga hallen 
inte kan särredovisas då de är inräknade i den totala driftkostnaden för Mörrums skola.  
 
  

Budget 
2022 2023 2024

Konstnärlig utsmyckning Mörrumsskolan 2 000
Utomhusmiljö Mörrumsskolan 4 000
KS investeringsbudget Ny idrottshall Mörrum 19 000 19 000
projekt 0002 Östra Piren 5 000 5 000
Beräknat överskott Mörrumsskolan 4 000
SUMMA 15 000 24 000 19 000

Nytt förslag
2022 2023 2024

Konstnärlig utsmykning Mörrumsskolan 2 000
Utomhusmiljö Mörrumsskolan 4 000
KS investeringsbudget Ny idrottshall Mörrum 15 000 20 000
projekt 0002 Östra Piren 10 000
Pedagogisk verksamhet grundskola 7 000
SUMMA 15 000 24 000 19 000
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Beslutsunderlag 
 
Investeringskalkyl ny idrottshall 
Protokollsutdrag KS § 164 2021 Karlshamnsförslag - Ny idrottshall i Mörrum 
Statusbesiktning befintlig gymnastiksal Mörrumskolan 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C), Per-Ola Mattsson (S) och Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras för komplettering med 
uppgifter kring driftskostnader för befintlig idrottshall samt beräknade intäkter för 
uthyrning av den nya idrottshallen.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings 
återremissyrkande.  
 
Elin Petersson (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras i dag.  
 
Vidare ställer ordförande proposition på bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Elin Petersson (M) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.  
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) 
reserverar sig till förmån för egna återremissyrkanden.  
 
Protokollsanteckning 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) begär och beviljas följande protokollsanteckning: 
 
Vid beslut om större investeringar måste kommunstyrelsen få adekvata underlag. I detta 
ärende tar driftkostnadskalkylen endast upp kostnader för den nya idrottshallen. Jag 
saknar driftskostnaden för befintlig hall samt intäkter från användning av den nya hallen. 
Erfarenheten visar att politiken i Karlshamn alltför många gånger tagit investeringsbeslut 
på otillräckligt underlag och jag hade hoppats att samtliga partier tagit till sig denna 
lärdom. 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Fastighetschef Magnus Persson 
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Projektledare William Lavesson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 298 Projekt sommargata Skeppsbron 2021/3321 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge startbesked för projektering och byggnation för projekt sommargata Skeppsbron, 
samt 
 
att finansiering av projekt sommargata Skeppsbron sker inom kommunstyrelsens 
investeringsbudget för de mindre investeringarna till en kostnad om 2 000 tkr. 
 
Sammanfattning 
 
Sommargata Skeppsbron är ett projekt som är framtaget i samverkan mellan 
stadsbyggnad, tekniska, mark och exploatering och näringsliv och förstudie har 
genomförts. Projektet har också varit uppe i strategi- och beredanderådet. Projektet 
syftar till att vidareutveckla området nere på Skeppsbron där det under 
sommarsäsongen finns matvagnar, uteserveringar och glassförsäljning. Tanken är att 
skapa en mötesplats för olika aktiviteter och en kajpromenad mot Piren. Satsningen 
kommer att stärka ett viktigt stråk mellan området och Östra Piren. Projektet syftar 
också till att hantera en sedan länge undermålig infrastruktur (VA och elförsörjning). 
Målsättningen är att projektet ska få till en lösning inför säsongen 2022. 
 
Området har blivit ett populärt besöksmål för de matvagnar och tillfälliga restauranger 
som har blivit flera över tid, vilket är mycket positivt. Området är ett uppskattat 
besöksmål för såväl medborgare som turister och andra besökare. Tanken med 
projektet är att skapa ett område som ger näringslivet en möjlighet att bedriva och 
utveckla sina verksamheter på ett ändamålsenligt och hållbart sätt med god tillgång till 
bra infrastruktur i en attraktiv miljö. 
 
Kommunen tar idag ut en kostnad av de företag som arrenderar en yta inom området 
som idag är kvartersmark. I och med investeringen kommer kostnaden att påverkas. För 
att kommunen ska kunna säkerställa att det blir en enhetlig miljö så behöver 
ordningsföreskrifter och riktlinjerna uppdateras innan säsongen 2022. 
 
Inom ramen för projektet så kommer infrastrukturen i form av vatten och avlopp samt el 
byggas om, området kommer att möbleras och nya papperskorgar kommer att 
införskaffas. Möblerna som kommer att pryda området är befintliga bänkar som idag inte 
används, dessa kommer att rustas upp och återanvändas. Det blir också ny belysning 
och en ökad växtlighet för att skapa en ökad trivsel i området. 
 
Avfallshantering och toaletter för såväl anställda som besökare måste lösas. Projektet 
kommer att se över möjligheten till offentliga toaletter i gästhamnsbyggnaden på 
Skeppsbron. 
Kommunens ordningsföreskrifter kommer att uppdateras för att också omfatta 
ordningsföreskrifter och riktlinjer för Skeppsbron för att reglera och förenkla upplåtelse 
av mark. Regelverket måste tydliggöras och taxan behöver ses över. 
 
Beslutsunderlag 
 
Projektförslag ”Sommargata Skeppsbron” 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson  
Arkitekt Elisabeth Rydberg  
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson  
Projektledare William Lavesson  
Controller Susanne Andersen  
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§ 299 Redovisning av framtida detaljplaner i Stilleryd 2020/3574 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna förslag till prioriteringsordning,  
 
att gå vidare med detaljplanering i enlighet med förslag till prioriteringsordning,  
 
att uppdra åt kommundirektören att beställa en detaljplan för område 1,  
 
att på ett tidigt stadium involvera kommunens politiske landsbygdssamordnare, 
Karlshamns landsbygds- och skärgårdsråd samt LRF kommungrupp i frågan om skydd 
av brukningsvärd åkermark, samt 
 
att det bör undersökas om område 3 kan utökas åt sydost till att innefatta även den 
näringsfastighet som ligger i området. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15, § 290, att uppdra åt 
stadsbyggnadsavdelningen att starta arbetet med upprättande av ett strategiskt program 
för området Stilleryd-Elleholm. Syftet var att på ett så ordnat och långsiktigt sätt som 
möjligt utveckla området inom ramen för kommunens översiktsplan. Sedan beslutet togs 
har utvecklingen inneburit ett ökat tryck på etableringsbar mark i delar av området vilket 
aktualiserat frågan om alternativ till strategiskt program. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-21, § 188, att återkalla uppdraget rörande ett 
strategiskt program för området Stilleryd-Elleholm och uppdra åt förvaltningen att 
återkomma med förslag på åtgärder för att skapa etableringsbar mark nordväst om 
Stilleryd. 
 
Etableringschefen har framfört önskemål om att stadsbyggnadsavdelningen ska utreda 
områden i enlighet med bilaga ”kartbilaga” och föreslå en prioriteringsordning för 
framtida detaljplaner. Stadsbyggnadsavdelningen har studerat områdena på en 
översiktlig nivå utifrån befintligt planeringsunderlag och tillgängliga GIS-lager. Det har i 
detta skede inte inhämtats information från övriga förvaltningar eller bolag. 
 
Område A 
Området är beläget norr om Vekerumsvägen och omfattar ca 50 ha som ägs av 
kommunen. I kommunens översiktsplan anges att området ska vara funktionsblandat 
och utvecklas för verksamheter (småindustrier, lokal service och hantverkare). Sydöstra 
delen av området omfattas av en detaljplan som tillåter bostads- och 
småindustriändamål. Området ligger inom biosfärsområde Blekinge Arkipelag och 
berörs även av riksintressen för kommunikation (väg, järnväg och hamn) och totalförsvar 
(öppna områden och påverkansområden). Området utgörs övervägande av skogsmark 
med inslag av jordbruksmark. Topografin i området är varierande och marknivåerna 
skiftar från +11 till +30 meter över havet. I området finns, enligt känt kartmaterial, inte 
några större risker för översvämningar med undantag för enstaka ytor med risk för 
vattensamling vid skyfall. Det finns flera skyddsvärda träd och registrerade 
nyckelbiotoper i området. I den västra delen av området finns två registrerade objekt 
som är potentiellt förorenade områden (avfallsdeponi och brandövningsplats). 
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Område B 
Området utgörs av två delområden som omfattar totalt ca 27 ha som ägs av kommunen. 
Båda områdena är belägna utmed Vekerumsvägen. I kommunens översiktsplan anges 
att det västra området ska utvecklas för stora verksamhetsområden och företagsparker 
och det östra området ska utvecklas för verksamheter (småindustrier, lokal service och 
hantverkare). Områdena ligger inom biosfärsområde Blekinge Arkipelag och berörs 
även av riksintressen för kommunikation (väg, järnväg och hamn), totalförsvar (öppna 
områden och påverkansområden) samt högexploaterad kust. Områdena utgörs av 
åkermark och kuperade skogsområden med flera registrerade skyddsvärda träd. 
Topografin i området skiftar från +4 till +27 meter över havet. I området finns flera 
lågpunkter som riskerar att översvämmas vid skyfall. I det östra området finns 
registrerade fornlämningar och området omfattas delvis av strandskydd för ett befintligt 
dike. 
 
Område C 
Området är beläget väster om befintliga verksamheter som ligger utmed Södra 
Stillerydsvägen och omfattar ca 45 ha. Kommunen äger stora delar av området med 
undantag för fem stycken bostadstomter som är privatägda. I kommunens översiktsplan 
anges att området ska utvecklas för stora verksamhetsområden och företagsparker. I 
södra delen finns ett vägreservat för en ny väg mellan hamnen och bruket. Området 
ligger inom biosfärsområde Blekinge Arkipelag och berörs även av riksintressen för 
kommunikation (väg, järnväg och hamn), totalförsvar (öppna områden och 
påverkansområden) samt högexploaterad kust. Området utgörs framförallt av 
jordbruksmark i norr och skogsmark i söder. I norr är området flackt och i söder är det 
delvis kraftigt kuperat och marknivåerna i området skiftar från +9 till +23 meter över 
havet. I området finns flera lågpunkter som riskerar att översvämmas vid skyfall. Här 
finns även flera registrerade fornlämningar och skyddsvärda träd. 
 
Förslag till prioriteringsordning: 
Stadsbyggnadsavdelningens förslag till prioriteringsordning redovisas på kartan i bilaga 
”Förslag till prioriteringsordning” och numreras 1-3, där område 1 föreslås prioriteras 
först och område 3 sist. Samtliga områden har liknande förutsättningar och 
prioriteringsordningen har framförallt utgått från de inriktningar som finns beskrivna i 
kommunens översiktsplan. Områdenas placering i förhållande till redan befintliga 
verksamhetsområden har även beaktats. Östra delen av område B föreslås undantas i 
detta skede eftersom det dels utgörs av jordbruksmark, som ligger inom strandskyddat 
område, och dels av kuperad terräng med registrerade fornlämningar. 
 
Område 1 
I området ingår västra delen av område B och norra delen av område C. Dessa 
områden ligger i anslutning till befintliga verksamheter och infrastruktur i Stilleryd. 
Området är utpekat som stora verksamhetsområden och företagsparker i kommunens 
översiktsplan. 
 
Område 2 
I området ingår södra delen av område C. Detta område har liknande förutsättningar 
som område 1, men innan ett planarbete i detta område påbörjas bör det utredas var en 
ny väg mellan hamnen och bruket, som pekas ut i översiktsplanen, lämpligast placeras. 
 
Område 3 
I området ingår område A som är utpekat för mindre verksamheter (småindustrier, lokal 
service och hantverkare) i kommunens översiktsplan. I området finns verksamheter 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-21 

Sida 32(68) 

 
 
(brandövningsplats m.m.) som kan behöva omlokaliseras innan området tas i anspråk 
för ny bebyggelse. Delar av området är även potentiellt förorenade och behöver utredas 
inför, eller i samband med, ett planarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-11-22 
Protokollsutdrag KS § 188/2021 
Kartbilaga 
Förslag till prioriteringsordning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Etableringschef Mathias Wijk 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Fredrik Ingstorp 
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§ 300 Projektmedel för aktiviteter på landsbygden 2022 2021/3144 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att för år 2022 avsätta 60 000 kronor från kommunstyrelsens konto för 
landsbygdsutveckling till administrativt bidrag och bidrag till aktiviteter på landsbygden 
till byautvecklingsgrupper (samhällsförening/hembygdsförening) vilka inte uppbär andra 
bidrag från Karlshamns kommun,  
 
att projekten ska syfta till: 
 

• insatser till att stärka den lokala identiteten, stimulera lokalt näringsliv, insatser 
för en levande landsbygd. 

• insatser till kompetensutveckling som gynnar grupper eller föreningar 
• integration och jämställdhetsarbete 
• främja hållbar utveckling, 

 
att sökande ska vara lokala grupper, det vill säga föreningar som är aktiva och bedriver 
verksamhet i och för landsbygden inom Karlshamns kommun, samt 
 
att Karlshamns landsbygds- och skärgårdsråd är remissinstans och att samordnaren för 
landsbygds- och skärgårdsutveckling får ta beslut om beviljande av medel. 
 
Sammanfattning 
 
För att stimulera till fler aktiviteter på landsbygden behövs stöd i form av en byapeng. 
Den kan sökas till mindre projekt och till administration av verksamhet för utvecklingen 
av landsbygden.  
 
Bakgrund 
 
För att göra en bygd mer attraktiv att bo och verka i behövs många gånger ett 
engagemang från den lokala befolkningen. Många orter har mycket väl fungerande 
samhällsföreningar och hembygdsföreningar som vilar på den deras ideella arbete. De 
lägger ned både tid och engagemang för att utveckla den egna bygden ofta med pengar 
ur egen ficka därför behövs mindre stöd i form av en byapeng. Pengarna som kan sökas 
ska vara för mindre projekt som gynnar hela orten och till administration av 
verksamheten. Den sociala gemenskapen är viktig för de boende på landsbygden. Det 
är också viktigt att uppmärksamma att det är i de små orterna där det finns en aktiv 
samhällsförening/hembygdsförening eller motsvarande som bidrar till ökad inflyttning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Landsbygdsutvecklare Marianne Pearys tjänsteskrivelse daterad 2021-11-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Controller Susanne Andersen 
Landsbygdsutvecklare Marianne Peary 
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§ 301 Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för 

Blekinges leder utmed land och vatten i Blekinge 2021/3223 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna förslag till samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap 
för Blekinges leder utmed land och vatten i Blekinge,  
 
att uppdra åt kommundirektören att underteckna avtalet, samt  
 
att den årliga kostnaden för Karlshamns kommun om 88 600 kr belastar 
kommunstyrelsens anslag för landsbygds- och skärgårdsutveckling.  
 
Sammanfattning 
 
Under 2019 tecknades ett treårigt samverkansavtal mellan Region Blekinge, 
Länsstyrelsen och Blekinges kommuner om att Region Blekinge blir huvudman för 
Blekinges leder utmed land och vatten i Blekinge. Lederna som avses är Blekingeleden, 
ARK56 samt Sydostleden. Avtalet gäller från 1 september 2019 till och med 31 augusti 
2022. 
 
I nuvarande avtal ansvarar Region Blekinge för drift av huvudmannaskapet. I driften 
ingår en anställning av en person på deltid och ett ansvar för en struktur som innefattar 
utveckling, kvalitetssäkring, samordning av skötsel, övergripande ansvar för karta, mobil 
applikation, strategisk utveckling och nätverksskapande. 
 
Huvudmannen har till sin hjälp en styrgrupp för styrning av arbetet som träffas 2 ggr/år. 
Styrgruppen består av representanter från respektive kommun, Region Blekinge, 
Länsstyrelsen Blekinge, Visit Blekinge och Blekinge Arkipelag. Efter att 
samverkansavtalet tecknades har en handlingsplan för lederna tagits fram av 
styrgruppen. 
 
På senare år har flera satsningar gjorts i Blekinge kopplat till naturturism och friluftsliv. 
Blekingeleden har moderniserats och förskönats och den ursprungliga sträckningen på 
27 mil är numera uppdelad på femton olika etapper och det finns en ambition att 
fortsätta förbättra ledens infrastruktur och sträckning. 
 
ARK56 – kustnära leder i Blekinge arkipelag – invigdes 2019 och har sedan dess fått 
god respons av både besökare och invånare. Med hjälp av webb, karta och applikation i 
mobilen guidas besökaren att ta del av Blekinges unika utbud och den service som finns 
att erbjuda, kopplat till de regionala lederna. 
 
Sydostleden är en 27 mil lång cykelled mellan Växjö och Simrishamn som passerar 
Karlshamn. Region Skåne är huvudman för den leden. Sydostleden är sammanlänkad 
med Sydkustleden (Simrishamn-Helsingborg) och Kattegattleden (Helsingborg-
Göteborg) vilket innebär att man kan cykla hela vägen längs kusten mellan Göteborg 
och Karlshamn (Växjö). 
 
Region Blekinge har nu initierat en revidering och förlängning av avtalet, föreslagen 
avtalstid är 5 år. Den föreslagna revideringen kan sammanfattas enligt följande: 
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• Visit Blekinge och Blekinge Arkipelag har lagts till som namngivna 
samverkansparter. 

• Texten har kortats ned och förenklats. 
• Ledutvecklarens tjänstegrad utökas från 50 % till 60 %, detta för att hinna med 

rollens omfattning. 
• Ledutvecklarens utökade tjänstegrad finansieras helt i nuvarande budgetram och 

innebär ingen kostnadsökning för respektive kommun. 
• För att undvika onödig och tidskrävande handläggning föreslås avtalet gälla 

under fem år istället för som tidigare tre år. 
 
Finansiering   2022  (2019) 
Region Blekinge  211 000 kr  (205 000 kr) 
Länsstyrelsen Blekinge 103 000 kr  (100 000 kr) 
Karlskrona kommun  178 100 kr  (173 000 kr) 
Ronneby kommun  88 600 kr  (86 000 kr) 
Karlshamns kommun  88 600 kr  (86 000 kr) 
Sölvesborgs kommun  46 350 kr  (45 000 kr) 
Olofströms kommun  46 350 kr  (45 000 kr) 
Summa  762 000 kr  (740 000 kr) 
 
Fördelningen är gjord med en fördelningsnyckel som Region Blekinge använder. 
Ökningen från 740 000 kr till 762 000 kr är en uppräkning med gällande 
konsumentprisindex (KPI) under avtalsperioden. Gällande KPI kommer även under det 
nya avtalet att användas för årlig uppräkning av respektive avtalsparts insats. 
 
Fritidsenhetens bedömning är att samverkansavtalet har haft god effekt gällande 
strukturen för Karlshamns kommuns friluftsliv. Huvudmannaskapet har inneburit en 
tydlighet och en samsyn över kommungränserna gällande bland annat skötsel av 
lederna. Dessutom leder det till en gemensam marknadsföring av såväl varje enskild 
avtalspart som länet på en övergripande nivå vilket är positivt inte minst ur 
besöksperspektiv. 
 
Det befintliga avtalet finansieras via kommunstyrelsens anslag för landsbygds- och 
skärgårdsutveckling. Bedömningen är att den föreslagna förlängningen över 5 år bör 
finansieras på samma sätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 145/2021 Samverkansavtal avseende organisation och 
huvudmannaskap för Blekinges leder utmed land och vatten i Blekinge 
Förslag till samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för 
Blekinges leder utmed land och vatten i Blekinge 
Handlingsplan huvudmannaskap Blekinges leder, undertecknad 
Protokollsutdrag KS § 239/2019 Godkännande av samverkansavtal avseende 
organisation och huvudmannaskap för Blekinges leder utmed land och vatten i 
Blekinge 
Gällande avtal huvudmannaskap för Blekinges leder 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Landsbygdsutvecklare Marianne Peary 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Näringslivschef Nina Andersson 
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§ 302 Stöd till föreningar vid behov av större investeringar eller höga kostnader 

för lokalhyra 2021/3268 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för hantering av ansökningar om 
stöd till föreningar för större investeringar eller höga hyreskostnader, samt 
 
att uppdraget redovisas senast vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har med ekonomiavdelningen som sammanhållande gjort 
en utredning av hur kommunen ska kunna stötta föreningar som driver verksamhet i 
egna lokaler när behov av förändring eller utökning uppstår. 
 
Bakgrunden till utredningen är att flera föreningar ser ett framtida behov av utveckling av 
sina verksamheter men har inte själva de ekonomiska resurser som krävs. Av tradition 
har olika typer av föreningar hanterats olika i kommunsverige beroende på vilken 
verksamhet de bedriver. Vissa får ett stöd genom anpassade kommunala lokaler medan 
andra har egna lokaler. Föreningsbidrag utgår till alla föreningar som uppfyller kraven för 
detta men även om totalvolymen är betydande för en kommun kan de uppfattas som för 
låga när en förening planerar sitt nästa steg i utvecklingen.  
 
För mer omfattande stöd krävs beslut av kommunfullmäktige och för beredning av 
ärenden är det lämpligt att det finns riktlinjer för kommunstyrelsens hantering och 
beredning av sådana ärenden. 
 
Utredningen har tittat på fyra alternativa lösningar för stöd nämligen hyresstöd, 
kommunalt borgensåtagande, investeringsbidrag samt fondering av medel inom den 
kommunala bolagskoncernen som skulle kunna nyttjas för stöd.  Utredningen kommer 
sammanfattningsvis fram till att de tre första alternativen är möjliga och att det finns 
fördelar och nackdelar med samtliga alternativ. Det krävs utöver riktlinjer även en rutin 
kring behandling av ansökan och hur man ska bedöma en förenings ekonomi samt 
vilken insyn kommunen behöver ha efter lämnat bidrag/lämnad borgen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredning stöd till föreningar vid behov av större investeringar eller höga kostnader 
för lokalhyra 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
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§ 303 Svar till kommunrevisionen angående kommunstyrelsens beslut om 

fördjupad tillsyn av projekt Emigranten 1 2020/2729 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta nedanstående svar och översända detsamma till kommunrevisionen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har löpande fått lägesrapportering i efterfrågat ärende (2020-11-24, 
2021-02-02, 2021-03-09, 2021-06-08 samt 2021-09-21). Uppdraget är inte 
framåtsyftande utan ska i efterhand undersöka om beslut tagits av rätt instanser och om 
kommunstyrelsen hade kunnat agera på ett annat sätt under projekttiden fram till 2020. 
Utredningen är inte en del av kommunstyrelsens uppsiktsarbete 2021 vilket gör att 
tidsaspekten är av mindre betydelse. Slutsatserna ska kunna användas för framtida 
förbättringsarbete samt för att identifiera eventuella behov av fördjupad ansvarsjuridisk 
analys.   
 
De granskningar som kommunrevisionen låtit genomföra angående 2020 års 
beslutsprocesser bedöms inte behöva fördjupas och en förutsättning för uppdraget var 
att dessa rapporters slutsatser inte skulle granskas eller ifrågasättas. 
  
Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsens möte i december om inget oförutsett 
inträffar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fråga ang kommunstyrelsens beslut om fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1 
(Östra piren) 
Protokollsutdrag KS § 197/2020 Nämndinitiativ från moderaterna gällande 
fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1, Östra Piren 
Protokollsutdrag KS § 208/2020 Återrapportering rörande nämndinitiativ från 
moderaterna gällande fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1, Östra Piren 
Protokollsutdrag KS § 246/2020 Information från kommundirektören 
Protokollsutdrag KS § 5/2021 Information från kommundirektören 
Protokollsutdrag KS § 42/2021 Information från kommundirektören 
Protokollsutdrag KS § 129/2021 Information från kommundirektören 
Protokollsutdrag KS § 177/2021 Information från kommundirektören 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska lämna följande svar:  
 
Med ledning av rapportens innehåll gör vi bedömningen att många frågor kvarstår. Vem 
har fattat beslut som påverkat projektet och när, går inte fullt ut att följa vilket visar på 
mycket stora brister. Underlag saknas och/eller är undermåliga. Rapporten ger några 
svar men väldigt många frågor förblir obesvarade vilket inte är tillfredställande. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings yrkande.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Elin Petersson (M) och Bodil Frigren 
Ericsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunrevisionen 
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§ 304 Yttrande över ny översiktsplan för Olofströms kommun 2021/2053 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta nedan yttrande avseende ny översiktsplan för Olofströms kommun - 
samrådshandling. 
 
Sammanfattning 
 
Olofströms kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan. Den 1 juni 2021 beslutade 
Olofströms kommunstyrelses arbetsutskott att godkänna förslaget för samråd.  
I översiktsplanens förord framgår det att Olofströms kommun har en ambition om att 
ligga långt fram i strategiska frågor om hur kommunen ska utvecklas, bebyggas och 
bevaras i framtiden, och de långsiktiga fysiska ramarna för detta behöver därför pekas 
ut, vilket sker i översiktsplanen.  
 
Samrådet har pågått fram till den 1 november. Karlshamns kommun lämnar in ett sent 
yttrande, vilket har kommunicerats med Olofströms kommun.  
 
Planförslagets huvuddrag 
 
Översiktsplanens utgår från tre övergripande mål: 
Nära till allt – hållbar livsmiljö 
Barnen i centrum – hållbar uppväxtmiljö 
Jobb till 1000 – hållbar tillväxt.  
 
Översiktsplanens inriktning är i huvudsak att bebyggelsens kärnor och förbindelser ska 
stärkas, tätorter och byar ska samverka med den omgivande landsbygden samt att blåa 
och gröna strukturer ska bevaras. 
 
Den bebyggda miljön ska anpassas till barnen, när det gäller säkerhet, hälsa och risker, 
skol- och förskolemiljöer ska vara trygga och byggda för barn Bebyggelse samt att 
grönområden och fritidsanläggningar där barn vistas regelbundet ska ge möjlighet till 
personlig utveckling. 
 
Mellankommunala frågor som berörs 
 
I översiktsplanen framgår det att Olofströms kommun prioriterar mellankommunal 
samverkan i frågor om mark- och vattenanvändning. Det gäller särskilt bostads-, vatten-, 
avlopps och trafikförsörjning, kommunikationer, energiproduktion, riksintressen, vatten- 
och luftkvalitet, besöksnäring, grön och blå struktur, stora opåverkade områden och 
klimatanpassning. 
 
Kollektivtrafik/järnväg 
I samrådshandlingen framgår det även att Olofströms kommun anser att det bör utredas 
om sträckor enbart avsedda för busstrafik kan underlätta för kollektivtrafiken mot 
Bromölla, Karlshamn och Olofström.  Det framgår även att ett väl fungerande 
linjetrafiksnät bör utvecklas. Karlshamns kommun ser positivt på en sådan utveckling av 
länets kollektivtrafik.  
 
En annan mellankommunal fråga är Sydostlänken som är en viktig del av Olofströms 
översiktsplan. Sydostlänken planeras just nu av Trafikverket innefattar elektrifiering och 
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upprustning av befintlig järnväg mellan Älmhult och Olofström, samt utbyggnad av en ny 
järnvägsförbindelse mellan Olofström och Blekinge kustbana vidare mot Karlshamn. 
 
Förbindelsen förbättrar förutsättningarna för godstrafik via Blekinges hamnar och vidare 
mot östra Europa och Asien. Sträckan ger även förutsättningar för persontrafik mellan 
Blekinge, Småland och nordöstra Skåne. Sydostlänken har betydelse för näringslivet i 
regionen, både för kompetensförsörjning och för transporter till och från hamnen i 
Karlshamn. Karlshamns kommun är också del av projekt Sydostlänken och har inget att 
invända om Olofströms ställningstaganden om projektet i översiktsplanen.  
 
Gång- och cykel 
I översiktsplanen föreslås även utveckling av befintligt gång- och cykelvägnät men även 
nya förbindelser mellan tätorterna. I strategikartan framgår det att en 
kommunöverskridande cykelförbindelse föreslås från Hemsjö och österut samt från 
Gränum och österut mot Karlshamns kommun. Generellt ställer sig Karlshamns 
kommun sig positiv till sådana kopplingar, dock saknar kommunen förklaring i text 
angående dessa mellankommunala förbindelser. Kopplingarna finns endast med i 
strategikartan, vilket gör det svårt att bedöma dem mer än på en övergripande nivå.   
 
Avfall 
Karlshamns kommun har tillsammans med Sölvesborg och Olofström en gemensam 
avfallsplan. I Olofströms översiktsplan framgår det att åtgärder i den planen ska följas 
vilket Karlshamns kommun instämmer med.  
 
Vindkraft 
I Karlshamns kommun finns områden i närhet till Olofströms kommungräns där 
vindkraftverksprojekt eventuellt kan uppföras i framtiden. Vid ett sådant projekt som 
berör Olofströms kommun kommer Olofström bli sakägare och bedömning görs då i det 
enskilda fallet.  
 
Eftersom Olofström inte har pekat ut några ytor för just vindbruk i sin nya översiktsplan 
bedöms detta inte vara ett intresse som strider mot varandra, utan frågan kommer (som 
nämnt ovan) att prövas i det enskilda fallet.   
 
I övrigt har Karlshamns kommun inget att erinra mot planförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 18 november 2021 
Översiktsplan Olofströms kommun, samrådshandling 
Bilaga: Kartor tillhörande översiktsplanen för Olofströms kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Olofströms kommun 
Planarkitekt/bygglovshandläggare Olofströms kommun Oskar Sandberg, 
oskar.sandberg@olofstrom.se   
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
 

mailto:oskar.sandberg@olofstrom.se
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§ 305 Yttrande över remiss avseende revisionsreglemente för 

kommunalförbunden 2021/3291 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom förslagen till revisionsreglementen för kommunalförbunden.   
 
Sammanfattning 
 
Gällande revisionsreglementen i de båda kommunalförbunden inom miljö och 
räddningstjänst är från 2007 och är i behov av revidering. En ny kommunallag har 
tillkommit 2018. Förbundsordningarna för de båda förbunden ändrades under 2017 och i 
ett av förbunden medför detta att motstridiga uppgifter om antalet revisorer finns i de 
båda styrdokumenten. Under tillämpningen av nuvarande regler har behov uppkommit 
av att tydligt reglera hur budgeten för revisionen i respektive förbund ska bestämmas. 
Även andra ändringar och förtydliganden bör ske. 
 
Samrådsorganet Blekinge Väst beslöt 2021-11-18 att remissbehandla bifogade förslag 
till moderniserade, och reviderade, revisionsreglementen.  
 
Samtliga kommuner i Blekinge Väst är överens om förslaget och kommunstyrelsen 
föreslås ställa sig bakom förslagen till revisionsreglementen för kommunalförbunden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Remisshandlingar avseende förslag om reviderade reglementen för revisionen i 
förbunden 2021-11-29 
Förslag till revisionsreglemente Räddningstjänsten Västra Blekinge 2021-11-16 
Förslag till revisionsreglemente Miljöförbundet 2021-11-16 
Gällande revisionsreglemente för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Gällande revisionsreglemente för Miljöförbundet Blekinge Väst 
Minnesanteckningar Blekinge Väst 211118 
Angående reviderade handlingar till remiss avseende revisionsreglemente för 
kommunalförbunden 
 
Beslutet skickas till 
 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 306 Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt uppstart av flyglinje 

2020/1701 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun ska delta i marknadsföringsinsatsen. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande har haft överläggningar med företrädare för övriga 
kommuner i länet samt ledningen för Region Blekinge. Det kan konstateras att det inte 
finns något intresse hos övriga kommuner eller Region Blekinge att i nuläget 
medfinansiera Kreativum i Blekinge AB. 
 
Med detta som grund behöver frågan om Karlshamns kommuns medfinansiering av 
samverkansprojekt uppstart av flyglinje till Frankfurt behandlas av kommunfullmäktige 
på nytt. 
 
Upplägget för flyglinjen bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som avsätter 
30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar det om 15 mkr där finansiering via privata 
näringslivet är 50 % och finansiering via Region Blekinge och Blekinges kommuner är 
50 %. Den offentliga finansieringen används till marknadsföring av medverkande 
kommuner. För Karlshamns kommuns del innebär det medfinansiering över tre år på 
totalt 750 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 81/2020 Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt 
uppstart av flyglinje 
Nämndinitiativ från moderaterna gällande Karlshamns kommuns medverkan i 
flyglinjen till Frankfurt 
Protokollsutdrag KS § 202/2021 Nämndinitiativ från moderaterna gällande 
Karlshamns kommuns medverkan i flyglinjen till Frankfurt 
 
Yrkanden 
 
Charlott Lorentzen (MP) och Marie Sällström (S) yrkar följande:  
 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna föreslår satsning på hållbar turism. Genom att 
avsätta 250 000 kr årligen under tre år, till marknadsföringsinsatser, vill vi stärka den 
lokala turistnäringen inom området outdoorturism med särskild inriktning mot 
landsbygds- och skärgårdsturism. Utvärdering görs under tredje året och därefter tas 
beslut om eventuell fortsatt satsning. 
 
De senaste åren har besöksnäringen fått stor uppmärksamhet och på landsbygden ses 
turism som en viktig möjliggörare för lokal och regional tillväxt. Många tillfälliga besökare 
under delar av året skapar underlag för service och gynnar det lokala näringslivet. Med 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-21 

Sida 44(68) 

 
 
denna satsning får våra fantastiska företag inom landsbygds-, skärgårds- och 
outdoorturism goda förutsättningar att växa.  
 
Besöksnäringen gynnar det lokala entreprenörskapet och andelen företagare och 
nyföretagare är högre i utpräglade besöksnäringskommuner än i övriga 
landsbygdskommuner. En stark besöksnäring kan innebära ökad inflyttning och 
befolkningstillväxt. 
 
Besöksnäringskommunernas tillgång till rekreationsmöjligheter, natur, företagande och 
attraktiva boendemiljöer ger goda förutsättningar för livskvalitet. Det finns flera exempel 
på destinationer i Sverige där turism idag används som ett medel för att nå målet om fler 
inflyttare och en livskraftig bygd. 
 
Besöksnäringen är säsongsbetonad och trots att turismen under högsäsong kan 
generera stora inkomster finns det utmaningar med att få dessa inkomster att täcka de 
årliga utgifterna. Vår ambition med satsningen är att förlänga säsongen och se över 
behovet av kommunikationer till besöksmålen, för att företagen ska våga och vilja satsa 
och utveckla sin verksamhet. 
 
Vi vet att intresset för outdoorturism ökar inom Sverige, men även i övriga Europa. Den 
satsningen som vi föreslår, istället för marknadsföring av en flyglinje, handlar om hållbar 
turism. Vi vill förstärka marknadsföringen på de geografiska områden från vilka vår 
region faktiskt får besökare. Såsom Norra Tyskland, Holland och Danmark. Genom att, i 
ett tätt samarbete med Visit Blekinge och våra lokala aktörer, göra satsningar i dessa 
länder skulle vår lokala besöksnäring stärkas och utvecklas.  
 
Marknadsföringen ska göras i nära samarbete med våra lokala företag och tillsammans 
bestämma om exempelvis utökad skärgårdstrafik, framtagande av broschyrer och kartor 
samt att nyttja kommunens natur och friluftsmöjligheter, såsom Ark-56, Ire Natur- och 
kulturskola, Mörrums Kronolaxfiske och Eriksberg. 
 
Säsongsförlängningen är också ett sätt att stärka kompetensförsörjningen och skapa 
möjligheter för personal att få heltidsjobb året runt. Det gör landsbygden mindre 
beroende av tillfällig personal och möjligheten öppnas upp för fler att bosätta sig 
permanent på landsbygden. 
 
Vi yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

• att Karlshamns kommun avsätter 250 000 kr årligen i tre år som ett 
tilläggsuppdrag till Visit Blekinge för att marknadsföra ovanstående objekt, samt 
 

• att utvärdering görs under tredje året och därefter tas beslut om eventuell fortsatt 
satsning. 

 
Magnus Gärdebring (M), Mats Dahlbom (C), Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus 
Sandgren (M), Elin Petersson (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till Marie Sällströms och Charlott Lorentzens förslag samt 
avslag till arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Charlott Lorentzens och Marie Sällströms yrkande mot 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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§ 307 Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 2017/3571 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen ska anses besvarad i och med de yttranden som inkommit i ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde eller 
motsvarande, samt  
 
att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 400, att ärendet inför 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-21 skulle kompletteras med ett yttrande från 
omsorgsförvaltningens förvaltningschef. Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson har 
2021-12-15 inkommit med ett yttrande, se bilaga.  
 
Motionen var inledningsvis remitterad till dåvarande omsorgsnämnden och 
gymnasienämnden för yttrande. Kommunstyrelsens personalavdelning beredde också 
frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.  
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2018-03-21 och beslutade då, 
enligt § 54/2018, att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Nämnden 
behandlade åter igen ärendet på sammanträdet 2018-08-22 § 117/2018 och beslutade 
att ställa sig bakom det förslaget till yttrande och överlämna detsamma till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
Den tidigare gymnasienämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-04-19  
§ 27/2018 och lämnade inga synpunkter kring frågan om att återinföra yrkesgruppen 
sjukvårdsbiträden. Nämnden ställde sig positiv till att vuxenutbildningen tillsammans 
med berörda inom omsorgsförvaltningen tar fram en lämplig utbildning, om 
kommunfullmäktige fattar beslut om att införa yrkesgruppen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade sedan 2018-10-22 § 139/2018 att återremittera ärendet, 
då det ansågs vara kommunstyrelsens roll att yttra sig över motionen eftersom styrelsen 
är ansvarig personalmyndighet. 
 
I ärendet har det nu åter skrivits ett förslag till yttrande, utifrån nu gällande 
förutsättningar, av HR-chef Marie Björnsson.  
 
I yttrandet skriver Marie Björnsson att för att möta utmaningarna inom 
kompetensförsörjning har omsorgsförvaltningen börjat tillämpa den av SKR och 
Kommunal presenterade kompetensutvecklingstrappan, vilken inkluderar följande 
yrkeskategorier: serviceassistent, vårdbiträde, undersköterska och 
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specialistundersköterska. Projektet ”breddad kompetensförsörjning” är en viktig del i 
arbetet och inom projektet utbildar sig i nuläget en pilotgrupp till vårdbiträden.  
Vuxenutbildningen i Karlshamns kommun erbjuder utbildning till vårdbiträde enligt 
nationell standard, vilket motsvarar 800 poäng. Dialog pågår mellan 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen huruvida utbildningen kan kortas ner i 
syfte att göra den hanterbar och attraktiv för fler.  
 
Yrkesgruppen vårdbiträde tillämpas således i Karlshamns kommun. Yrkesgruppen är 
viktig för att klara kompetensförsörjningen inom vården och för att göra de olika 
befattningarna attraktiva med arbetsuppgifter som harmonierar med kompetens.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 
Protokollsutdrag ON 2018-08-22 § 117 Svar på återremiss om införande av 
vårdbiträde 
Protokollsutdrag KSAU § 400/2021 Motion om att införa vårdbiträden - Lars 
Hasselgren (M) 
Yttrande över motion om att införa vårdbiträden 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att motionen ska anses besvarad i och med de yttranden 
som inkommit i ärendet.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 308 Motion om app för ökad trygghet - Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring 

(M) och Britt Jämstorp (KD) 2019/4042 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen ska anses besvarad med anledning av att arbete med framtagande av app 
redan pågår i förvaltningen.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-12-16 § 241, lämnat in motion om app för 
ökad trygghet.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att i samråd med berörda förvaltningar utreda möjligheten till att lansera en lokal 
trygghetsapp.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 35, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen föreslås även att det ska vara möjligt att felanmäla saker som, exempelvis 
trasig belysning och så vidare. Att koppla på väktare till platser som känns otrygga 
genom ett knapptryck direkt från mobilen, menar motionärerna också skulle kunna vara 
möjligt. 
 
Trender 
I den lokala trygghetsmätningen som årligen genomförs i samverkan mellan kommun 
och polis följer vi den upplevda tryggheten i kommunens olika områden. Vi inväntar just 
nu resultaten från årets undersökning. I den nationella trygghetsundersökningen som 
BRÅ just publicerat visar resultatet att tryggheten har ökat något i region syd sedan 
2017 och att årets resultat visar på samma trend (Nationella trygghetsundersökningen 
2021 - Brottsförebyggande rådet (bra.se)).   
 
Ett pågående utvecklingsarbete 
Under 2021 har det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklats 
avsevärt. Ett lägesbildsverktyg har utvecklats av kommunens trygghetssamordnare och 
detta används nu som gemensam grund av kommun och polis för att på ett mer 
strategiskt sätt prioritera insatser efter faktiska behov. Kommunen har ett stort antal 
rapportörer som lämnar värdefull information till verktyget, vilket tillsammans med 
information från polisen om händelser och anmälda brott utgör den lokala lägesbilden.  
 
Idag finns på kommunens webb en digital tjänst för att kunna lämna synpunkter eller 
klagomål: Felanmälan och lämna synpunkter - Karlshamns kommun. Tjänsten uppfyller 
idag delar av den funktion som motionärerna efterfrågar men den har inte marknadsförts 
som en del i vårt trygghetsarbete. Vi ser nu en möjlighet att utveckla det nya 
lägesbildsbildsverktyget så att allmänheten får möjligheten att enklare informera om 
platser där de känner sig otrygga. På det sättet skulle även allmänheten kunna bidra 
direkt till den lokala lägesbilden.  

https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-10-12-nationella-trygghetsundersokningen-2021.html
https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-10-12-nationella-trygghetsundersokningen-2021.html
https://digitalatjanster.karlshamn.se/oversikt/overview/273
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I kommunen har man satsat på främjande och förebyggande arbete som exempelvis 
ökad vuxennärvaro. Detta genom både kommunens egna medarbetare som rör sig ute 
på fältet i uppsökande och trygghetsskapande syfte, men även i samarbete med 
föreningslivet som bidrar med ökad närvaro och trygghet genom att röra sig på 
strategiska platser i kommunen. Under året som har gått har i stort sett varje helg varit 
bemannad med trygga vuxna runt om i Karlshamn. Detta bidrar till en ökad trygghet för 
våra invånare. Med stöd av den lokala lägesbilden ger vi också information till vårt 
upphandlade väktarbolag om platser där vi gärna ser att de är synliga under sina 
ronderingar.  
 
Som en del i att upptäcka och åtgärda otrygga platser genomför lokala 
brottsförebyggande rådet trygghetsvandringar några gånger per år. Vid vandringarna 
som genomförs i våra tätorter bjuds representanter för boende och verksamma i det 
utvalda området in för att kunna delta och lämna sina synpunkter.  
 
Ytterligare ett sätt att involvera Karlshamns invånare på skulle kunna vara genom 
medborgardialoger. Dialoger på olika platser eller med olika teman skulle kunna ge en 
mer nyanserad bild av invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
Motion om app för ökad trygghet - Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt 
Jämstorp (KD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att motionen ska anses besvarad med anledning av att 
arbete med framtagande av app redan pågår i förvaltningen.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Elin 
Petersson (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattsons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 309 Motion om klotter och skadegörelse - Emanuel Norén (L) 2020/2394 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-03 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt teknik- 
och fritidsnämnden  
 
att i samråd med berörda parter införa en nolltolerans mot klotter där det anges  
en tidsgräns inom vilken det ska tas bort.  
 
att i samråd med berörda parter upprätta och anvisa plats/platser med regler och  
rutiner för laglig graffitti och konstnärlig utsmyckning.  
 
att i samråd med fritidsgårdsverksamheten och ideell sektor, så som  
studieförbund, organisera workshops eller andra insatser för att främja urbana  
konstformer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-10-06 § 276, att remittera motionen till  
teknik- och fritidsnämnden samt kulturnämnden för beredning.  
 
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-09-23, § 126 
och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att strategisk förvaltning teknik är 
positiva till klottersanering samt till att hitta lämpliga platser för graffitti. Att ange en 
tidsgräns för när sanering av klotter senast ska vara utförd behöver utredas mer. Det 
kommer bli problematiskt att leva upp till denna tidsgräns inom ramen för nuvarande 
budget utan att prioritera ner andra insatser som idag går före klottersanering, t.ex. 
framkomlighet och säkerhet i trafiken. 
 
Fritid och fritidsgårdarna ställer sig positiva till klottersanering samt till att det i 
förlängningen utses lämpliga platser för graffitti och konstnärlig utsmyckning. Om det blir 
aktuellt att anvisa/upprätta platser för graffitti ska fritid och fritidsgårdarna tidigt bli 
delaktiga i den processen för att exempelvis säkerställa trygghets- och 
ungdomsperspektiv kopplat till aktuell miljö. Utifrån nuvarande budgetram och 
fritidsgårdarnas prioriteringar, där ungdomarnas egna önskemål om aktiviteter väger 
tungt, ser fritidsgårdarna inte det som aktuellt att vara drivande eller delaktiga i 
processen med att främja urbana konstformer. 
Kulturnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-20, § 79 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver kulturnämnden att bibliotek och kultur ställer sig positiva till 
klottersanering. Enheten är också positiv till att det utses lämpliga platser för graffiti och 
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gatukonst i Karlshamns kommun. Om det blir aktuellt att anvisa platser för laglig graffiti 
och konstnärlig utsmyckning ska bibliotek och kultur tidigt bli delaktiga i processen kring 
projektet.  
 
I dagsläget har dock enheten ingen möjlighet att personellt eller ekonomiskt planera för 
väggar/ytor för gatukonst eller driva utveckling av workshops eller andra insatser för att 
främja urbana konstformer.  
 
Frågan om plats för laglig gatukonst har utretts ett flertal gånger under de senaste tio 
åren. Kulturnämnden har arbetat med frågan på olika sätt. 
  
Efter en motion från Miljöpartiet 2013-02-02 startades en utredning som sammanfattas i 
KF 2015-02-02 § 16. Området runt skateparken vid Österslättsskolan utses som en bra 
plats för en provverksamhet för laglig graffiti och streetart. Kultur och Fritidsnämnden får 
i uppdrag att komplettera ett underlag inför 2016 års budgetarbete. I utredningen 
konstateras att det inte är okomplicerat att upplåta plats för fritt skapande i stadsmiljön.  
Det krävs regelbunden tillsyn av platsen och det som skapas där samt viss ledning. 
Rent praktiskt behövs återställning och ommålning av ytorna regelbundet.  
 
Ronneby är ett bra exempel där lagliga väggar för gatukonst finns i centrum. 
Kommunens kulturenhet ansvarar för ommålning, tillsyn och engagerande av 
professionell gatukonstnär på vissa ytor. Här har konsten blivit en tillgång och 
spännande inslag i gatubilden.  
 
2017-03-09 inkom ett medborgarförslag till kulturnämnden. Förslaget önskar att 
gångtunneln vid Cooprondellen på väg mot Asarum utsmyckas och att skateparken vid 
Österslätt får en konstnärlig utsmyckning.  
 
Kulturnämnden behandlar ärendet 2017-08-02 § 38. Kulturenheten får i uppdrag att 
utreda möjligheten för ett konstverk i området runt Österslättsskolan och konstaterar att 
det inte finns någon vägg eller annan konstruktion där en målning kan utföras. För ett 
skulpturalt verk i området finns det inte ekonomiska resurser.  
 
Istället föreslås att gångtunneln mellan Österslättsskolan och Bodestorpsskolan årligen 
utsmyckas av elever från Karlshamns skolor och bibliotek samt att kultur administrerar 
arbetet. 2019 och 2020 målas tunneln. Det är dock svårt för lärare och elever att hinna 
med ett omfattande måleriarbete inom sina timmar i bild. Därför tar kulturnämnden, 
2020-12-02 § 82, beslutet att upphöra med årlig utsmyckning av tunneln.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
Motion om klotter och skadegörelse - Emanuel Norén (L) 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 310 Motion om utdrag för bidrag Björn T Nurhadi (SD) 2020/2836 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ytterligare kriterier vid ansökan av 
föreningsbidrag från kommunen genom att föreningen ska begära utdrag ur 
belastningsregistret över föreningens anställda och volontärer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-11-10 § 327, att remittera motionen till  
teknik- och fritidsnämnden för beredning.  
 
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-09-23, § 129 
och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att motionärerna skriver i motionen ”att 
personer som utnyttjat barn söker sig till föreningar, och särskilt till idrottsföreningar, för 
att hitta nya offer.”  
 
Inom idrottsrörelsen har Riksidrottsförbundet (RF) redan idag krav på sina föreningar att 
de ska begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har 
uppdrag i föreningen och i den rollen har återkommande direktkontakt med barn. 
Beslutet gäller för dem som är över 15 år och därmed uppnått åldern för straffbarhet i 
Sverige. 
 
När ansökningar till fritidsenheten om aktivitets- och grundbidrag behandlades 2019, det 
vill säga före coronapandemin, så var 43 av de totalt 57 ansökande föreningarna 
anslutna till RF, d.v.s. 75 %. Dessa föreningar har redan idag en fungerande rutin för 
begärande av utdrag ur belastningsregistret. 
 
Även om, vilket även motionärerna är inne på, denna åtgärd enskilt och automatiskt inte 
ger en trygg miljö för våra barn och ungdomar så är intentionen i motionen god. Enligt 
RF kan åtgärden till viss del förebygga brott mot barn inom föreningslivet, även om 
många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare och därmed inte syns i 
registerutdraget. RF uppmanar därför sina föreningar att utöver detta inleda ett 
värdegrundsarbete för att skapa trygga idrottsmiljöer. 
 
Teknik- och fritidsnämnden hanterar bidrag till pensionärs- och 
funktionsnedsättningsföreningar förutom ungdomsföreningar. Andra nämnder hanterar 
andra föreningsbidrag till andra typer av föreningar. Det framgår inte i motionen huruvida 
motionärerna vill införa krav om utdrag ur belastningsregistret på hela föreningslivet i 
stort eller enbart på föreningar med ungdomsverksamhet. 
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Det är också viktigt att veta vilka man ska kräva ska visa upp registerutdraget för 
föreningen. I motionen skriver man alla som jobbar i föreningen, såväl anställda som 
volontärer, medan RF kräver det för ledare som har återkommande direktkontakt med 
barn. 
 
Med detta i beaktande så anser fritidsenheten att det är viktigt att man, innan beslut tas, 
bör se över vilka bidrag och/eller föreningskategorier som det är relevant att ställa dessa 
krav på. Eventuellt nya regler behöver vara såväl tydliga som lättförståeliga och i 
sammanhanget relevanta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17 
Motion om utdrag för bidrag – Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD)  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Fritidskonsulent Peter Larsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 311 Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet - Britt 

Jämstorp (KD) 2021/1307 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Britt Jämstorp (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-23 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att en revidering av nuvarande integrationsprogram genomförs.  
 
att en plan för uppföljning och redovisning läggs fram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 176, att remittera motionen till 
nämnden för arbete och välfärd, numera omsorgsnämnden, för beredning. 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet 2021-10-27, § 144 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.    
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att integration är en högst aktuell och viktig 
samhällsfråga och som motionären framhåller behöver arbetet planeras för och följas 
upp kontinuerligt. Integration är inte enbart en fråga för socialtjänsten utan bör ha ett 
övergripande kommunperspektiv.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till motionen och därmed också till att bidra i ett arbete 
med uppföljning och revidering av integrationsprogrammet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17 
Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet - Britt Jämstorp (KD) 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.   
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Administrativ handläggare Emma Håkansson  
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§ 312 Motion om krav på registerkontroll vid anställning inom vård, omsorg och 

LSS - Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (KD) och Irene Ahlstrand Mårlind 
(M) 2020/3667 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet till HR-chefen för komplettering med yttrande kopplat till 
arbetsrätt. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (KD) och Irene Ahlstrand Mårlind (M) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-15 lämnat in rubricerad motion.  
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att Karlshamns kommun vid tillsättning av tjänster inom vård, omsorg och LSS ska be 
om ett utdrag ur belastningsregistret.  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om, och i så fall med vilken periodicitet, 
nytt utdrag ur belastningsregistret skall uppvisas för arbetsgivaren.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 177, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden, nämnden för arbete och välfärd samt kommunstyrelsen för 
beredning.   
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 142 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att förslaget har ett vällovligt syfte och kan 
kännas angeläget utifrån incidenter som har förekommit inom äldreomsorgen i 
Karlshamn. Verksamheten ser allvarligt på de fall där personal är orsak till 
missförhållande för de äldre.  
 
Det är trots allt en liten del som gör sig skyldig till missförhållande och sannolikheten för 
att sådan information som framkommer genom utdrag ifrån belastningsregistret skulle 
kunna undanröja incidenter av dessa slag är liten.  
 
Det vägande skälet till att inte kräva registerkontroll är att undvika att starta ett 
anställningsförhållande som utgörs av en kontroll, vilket förvaltningen inte är skyldig att 
utföra enligt lag.  
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av HR-chef Marie Björnsson.  
I förslaget till yttrande skriver Marie Björnsson att enligt lag ska den som erbjuds en 
anställning i stat, kommun, region, företag eller en organisation, om arbetet innebär 
direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder 
anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om 
belastningsregister. När det gäller verksamheter för personer 18 år och äldre finns det 
inte samma krav, men det finns möjlighet för arbetsgivaren att be om ett utdrag.  
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Förslaget om utökad registerkontroll har ett vällovligt syfte och kan kännas angeläget 
utifrån ambitionen att minska antalet personalrelaterade incidenter i berörda 
verksamheter. Denna typ av incidenter är allvarliga och ska hanteras därefter. Det är 
dock en liten andel som är involverade och sannolikheten för att den information som 
framkommer genom utdrag från belastningsregistret skulle kunna undanröja 
incidenterna är liten.  
 
För att införa rätt insats krävs avstamp i och analys av det rådande problemet, detta för 
att undvika att merarbete skapas utan att önskad effekt uppnås. Det finns en risk för att 
informationen som framkommer vid ett registerutdrag i en anställningsprocess hanteras 
subjektivt. Olika intressen behöver vägas mot varandra, så som till exempel individens 
integritet i relation till verksamhetsnyttan.  
  
Sammantaget är bedömningen att den insats och den utökade kontroll som förslaget 
skulle innebära, inte motsvarar värde och önskad effekt. Bedömningen är att en 
kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är det bästa sättet att förebygga framtida 
personalrelaterade problem. Det vägande skälet är att undvika att ingå ett 
anställningsförhållande som utgörs av en kontroll, vilken arbetsgivaren inte är skyldig att 
utföra enligt lag.    
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-18 
Motion om krav på registerkontroll vid anställning inom vård, omsorg och LSS – 
Emanuel Norén, Lars-Olof Larsson (KD), Irene Ahlstrand Mårlind (M) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att motionen ska återremitteras till HR-chefen för 
komplettering med yttrande kopplat till arbetsrätt.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till Per-Ola Mattsons återremissyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattsson med fleras yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 313 Motion om Hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion - Lars-Olof 

Larsson (KD) och Lennart Ung (KD) 2021/224 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Lars-Olof Larsson (KD) och Lennart Ung (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-02-15 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunen inför en Hållbarhetsutvecklare inom befintlig organisation.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 178, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Sedan 2018 har Karlshamns kommun en tjänst som miljöstrateg vars uppdrag sträcker 
sig över förvaltningsgränserna. Karlshamn har också sedan en längre tid en tjänst som 
förvaltningsövergripande kommunekolog som delas med Olofström och Sölvesborg, 
vilken organisatoriskt är placerad inom Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Dessa bägge funktioners arbetsuppgifter inbegriper en stor del av det som lyfts fram i 
motionen. Utöver detta har Karlshamn en egen miljöfunktion med omfattande 
expertkompetens organiserad inom Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver tillsyn och 
tillståndshantering är förbundet delaktigt i Karlshamns övergripande utvecklingsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
Motion om Hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion - Lars-Olof Larsson (KD) 
och Lennart Ung (KD)  
 
Yrkanden 
 
Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 314 Motion angående utredning av parkeringsskiva 2019/1472 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-20 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att en intern snabbutredning om införande av P-skiva som belyser flöden och ekonomi 
genomförs som ett komplement till parkeringsutredningen gjord av Håkan Gustavsson 
 
att uppdra åt Teknik och fritidsnämnden att lägga fram ett heltäckande och optimerat 
parkeringsförslag för Karlshamn 
  
att utredningen finansieras inom Teknik och fritidsnämndens ram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2019-08-20 § 189, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för yttrande.  
 
Yttrande 
 
Parkeringsskiva en sammanfattning, 
 
Underlaget för nedanstående är hämtat från ett knappt tiotal utredningar som berör 
parkering i svenska kommuner. Det finns så klart många fler men slutsatserna är ofta 
desamma och hur man beslutat gå vidare är mer beroende på syftet med 
parkeringsregleringen och om avgifter ska tas ut eller inte.  
 
Parkeringsskivans (P-skiva) vara eller icke vara har utretts många gånger på olika håll 
och olika typer av debatt har förts i ämnet under många år. Sammanfattningsvis kan 
sägas att grunden till att en kommun väljer att använda P-skiva har två olika 
utgångspunkter.  
 
I det ena fallet har man en helt eller delvis oreglerad parkering inom kommunen utan 
krav på avgift. För att åstadkomma en omsättning och styra parkering till olika områden 
kan P-skiva vara ett verktyg.  
 
I det andra fallet handlar det om att öppna upp delar av avgiftsbelagda områden för en 
annan typ av reglering. Det kan exempelvis vara tidsbegränsade parkeringar på utvalda 
platser eller på vissa dagar.  
 
Fördelar med P-skiva, 
 

• Administrationen är liten och kostnaden låg för den enskilde.  
• Du kan reglera parkering utan att införa kostnadskrävande betallösningar. 
• Den kan användas på alla platser runt om i världen där P-skiva krävs.  
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Nackdelar med P-skiva, 
 

• Kan missbrukas genom att arbetspendlare och boende löpande ställer fram 
ankomsttiden. Detta kan leda till en minskad omsättning på aktuella platser vilket 
skulle kunna innebära en negativ påverkan på centrumhandeln. 

• I det fall ovanstående ska motverkas krävs en utökad parkeringsövervakning.  
• Intäkterna minskar och parkeringshanteringen måste hanteras av 

skattekollektivet.  
 
Slutsatsen är sammanfattningsvis att frågan om P-skiva i grunden handlar om hur 
parkeringshanteringen ska finansieras. Ska finansieringen ske genom avgifter är inte P-
skiva aktuell annat än på gratis tidsatta parkeringar. Ska finansiering ske inom ramen för 
kommunens skattefinansierade verksamhet kan P-skiva vara ett bra verktyg, förutsatt att 
man hittar modeller för att motverka missbruk.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
Motion om utredning av parkeringsskiva - Lars Hasselgren (M),  
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD)  
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor 
Billing (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar avslag på motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=632981&DB_DOKID=763247
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§ 315 Motion om moderniserad insamling och återvinning i Karlshamn - Per 

Erlandsson (M), Magnus Arvidsson (M) och Bodil Frigren-Ericsson (L) 2020/3611 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet med anledning av regeringens promemoria rörande 
förutsättningar för förpackningsinsamling. 
 
Sammanfattning 
 
Per Erlandsson (M), Magnus Arvidsson (M) och Bodil Frigren-Ericsson (L) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-15 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt berörd(a) förvaltning(ar) att i 
samarbete med Västblekinge Miljö AB (VMAB) 
 
att snarast stänga och avveckla obemannade återvinningsstationer (ÅVS) i Karlshamns 
kommun.  
 
att vidta åtgärder för att genom tydliga incitament gentemot fastighetsägare öka andel 
fastighetsnära sortering och insamling (FNI).  
 
att utreda och vid behov föreslå etablering av kompletterande mindre bemannade 
återvinningscentraler (ÅVC) i kombination med eventuell utökad service vid befintliga 
ÅVC.  
 
att omgående ta upp diskussion med producentansvarsorganisationer (t ex 
förpacknings- och tidningsinsamling (FTI), TMR m fl) om samverkan utan ÅVS.  
 
att till kommunfullmäktige föreslå de ändringar i renhållningsföreskrifter och avfallsplan 
som en stängning av ÅVS medför.  
 
att eventuella kommunala avtal om markupplåtelse, arrende etc för ÅVS sägs upp och 
avslutas.  
 
att vid behov justera detaljplaner för att ej tillåta ÅVS.  
 
att finansiering sker genom renhållningstaxan och medel från producentansvar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 179, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen och Västblekinge Miljö AB för beredning  
 
Yttranden har inkommit från Västblekinge Miljö AB samt för kommunstyrelsen från 
miljöstrateg Jesper Bergman, se bilagor till ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-22 
Yttrande motion om moderniserad insamling och återvinning i Karlshamn från 
miljöstrateg Jesper Bergman 
Remissvar ÅVS avveckling Karlshamn 2021 från Västblekinge Miljö AB,  
inkommit 2021-11-12 
Motion om moderniserad insamling och återvinning i Karlshamn –  
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Per Erlandsson (M), Magnus Arvidsson (M) och Bodil Frigren-Ericsson (L) 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras med anledning av 
regeringens promemoria rörande förutsättningar för förpackningsinsamling. Beslut kring 
detta bör inväntas.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
återremittera ärendet.   
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Västblekinge Miljö AB 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 316 Motion om triangelsortering och plast - Björn T Nurhadi (SD) 2020/2838 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet med anledning av regeringens promemoria rörande 
förutsättningar för förpackningsinsamling. 
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD) och Ulf Lind (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till att det införs möjlighet till triangelsortering 
enligt motionens intentioner.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 175, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen och Västblekinge Miljö AB för beredning. 
 
Yttranden har inkommit från Västblekinge Miljö AB samt för kommunstyrelsen från 
miljöstrateg Jesper Bergman, se bilagor till ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23 
Yttrande - motion om triangelsortering och plast från miljöstrateg Jesper Bergman 
Remiss-svar Triangelsortering Karlshamn 2021 ver 2, från Västblekinge Miljö AB, 
inkommit 2021-11-18 
Motion om triangelsortering och plast - Björn T Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson 
(SD) och Ulf Lind (SD)  
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar på att ärendet ska återremitteras med anledning av 
regeringens promemoria rörande förutsättningar för förpackningsinsamling. Beslut kring 
detta bör inväntas. 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M) och Tor Billing (SD) yrkar bifall till Björn 
Tenland Nurhadis återremissyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
återremittera ärendet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Västblekinge Miljö AB 
Administrativ handläggare Emma Håkansson  
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§ 317 Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken 2021/973 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 lämnat in rubricerad motion. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen utreder andra styrningsmodeller för kommunen än den som finns 
idag och redovisar denna ur ett förvaltning och politiskt perspektiv. 
 
att kommunstyrelsen tar fram och redovisar ett förslag som bygger på SKR utredningen 
”Alternativa politiska organisationer” samt redovisar vilka fördelar och risker detta förslag 
skulle medföra. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 181, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Det finns inom ramen för kommunallagen stora möjligheter för en kommun att 
organisera sin politiska struktur. Alla kommuner har ett kommunfullmäktige (KF) som 
måste utse styrelse (KS), valnämnd, krisledningsnämnd, revision och en 
överförmyndarnämnd (kan ingå i en gemensam nämnd med andra kommuner) i övrigt är 
organisationen valfri.  
 
Det vanligaste i Sverige är att KF inrättar facknämnder för hantering av frågor inom olika 
områden och Karlshamn är en av dessa kommuner och har också traditionellt haft 
jämförelsevis många facknämnder även om dessa minskat under senare tid.  
 
Av Sveriges kommuner är det ungefär en femtedel som valt att inte ha en traditionell 
modell, utan istället arbetat med att stärka KF:s strategiska roll samt lägga operativa 
frågor på KS. Man jobbar ofta med fullmäktigeberedningar inom KF samt utskott inom 
KS.  
 
Mycket underlag för val av olika modeller för beslut om politisk organisation finns 
framtaget av bland annat SKR och ett antal lärosäten vilket gör att omfattande egna 
utredningsresurser inte behöver avsättas. För att nå framgång i ett förändringsarbete likt 
det som föreslås i motionen krävs dock en omfattande långsiktig politisk enighet och 
vilja. 
 
När det gäller förvaltningsorganisation så har denna ingen koppling till den politiska 
organisationen, utan det enda lagkrav som finns är att det finns en förvaltning som leds 
av en direktör och lyder under KS. Karlshamns förvaltningsorganisation har förändrats 
ett par gånger sedan 2016 och ett arbete pågår för närvarande med ett underlag för 
ytterligare förändring för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-24 
Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken - Björn Tenland Nurhadi (SD), 
Tor Billing (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 318 Redovisning av delegationsbeslut december 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 24 november – 13 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut KS december 2021 
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§ 319 Handlingar för kännedom december 2021 2021/351 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 24 november – 13 december 
2021 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom KS december 2021 
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§ 320 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen gällande genomlysning av 

verksamhet och ekonomi i NetPort Science Park AB 2021/3495 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera nämndinitiativet till kommunjuristen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsoppositionen har genom Magnus Gärdebring (M) 2021-12-21 inkommit med 
nämndinitiativ gällande genomlysning av verksamhet och ekonomi i NetPort Science 
Park AB. 
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen beslutar: 
 
att NetPort Science Park AB redovisar följande för kommunstyrelsen senast i mars 2022 
för åren 2020 och 2021: 
 
1. Ekonomisk ställning med balans- och resultatrapport på kontonivå 
2. Finansierings- och kassaflödesanalys 
3. Redovisning av alla upparbetade intäkter och förutbetalda kostnader 
4. Redovisning av alla pågående projekt med syfte, ekonomi, bedömning av 

eventuella nedskrivningar samt ingående deltagare per projekt 
5. Strategiska beslut som fattats av styrelsen under 2020-2021 
6. Redovisning av alla uppdrag mot kommunkoncern och förvaltning med syfte och 

ekonomisk redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen gällande genomlysning av verksamhet 
och ekonomi i NetPort Science Park AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
 
 
 
 
 


