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Paragrafer 1-33  

Utses att justera Bodil Frigren Ericsson (L) 

Justeringsdatum  2022-01-26 

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

                              Bodil Frigren Ericsson  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-01-25 

Tillkännages fr.o.m: 2022-01-26 

Tillkännages t.o.m: 2022-02-17 
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§ 1 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Bodil Frigren Ericsson (L) att justera protokollet. 
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§ 2 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändringar: 
 
att ärende 21 ”Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i 
grundskolan” lyfts ut från dagens sammanträde och att det istället behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-22, samt  
 
att lägga till ”Nämndinitiativ från miljöpartiet gällande mer resurser till arbete med miljö, 
klimat och hållbarhet” som ärende 33. 
 
Magnus Gärdebring (M) ställer frågan när Karlshamnsoppositionens nämndinitiativ 
gällande genomlysning av verksamhet och ekonomi i NetPort Science Park AB som 
lämnades in vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-21 lyfts för beslut. 
Kommundirektören ska undersöka vad som hänt i ärendet.  
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§ 3 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 
Pandemin - hög smittspridning men liten eller ingen smitta i omsorg/LSS. Högre 
smittläge bland yngre barn i skolan. 
 
Ett flertal klasser på Väggaskolan har från och med i dag gått över till 
distansundervisning på grund av smittläget.  
 
Personalläget - frånvaro på grund av vård av barn, familjekarantän, säsongsinfluensa, 
förkylningar, kräksjuka, covid-19 påverkar verksamheten och kan leda till begränsningar 
i service samt omflyttning av personal. 
 
Vaccinationsgrad över 90 % i omsorgsverksamheter, anställning kräver vaccination. 
Regionen har ansvaret för vaccinationerna men kommunen utför dem i skolan och har 
hjälpt till inom omsorgen även detta år. Det finns gott om vaccinationstider hos 
Regionen.  
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§ 4 Annonsering av upphandling av elbilar 2021/2619 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet till upphandlingsenheten för omarbetning.  

Sammanfattning 
 
Upphandlingen avser att teckna ett ramavtal för att löpande kunna göra inköp av elbilar. 
Upphandlingen inkluderar även ett helhetsåtagande från leverantören kring serviceavtal, 
skade- och däckhantering under den tid som kommunen äger fordonen som köps på 
avtalet.  
 
Från tidigare beslut ska Karlshamns kommun nyttja bilarna under en längre period än 
tidigare (ca 5 år alternativt upp till 9000 mil), därefter avyttrar kommunen bilarna själv. 
Samt från tidigare beslut av kommunstyrelsen ska dessa bilar finansieras med 
investeringsbudget (§ 265 Ny princip för finansiering av köp av personbilar 2021/3070).  
 
Upphandlingsdokumenten är framtagna i enlighet med LOU och Karlshamn kommuns 
riktlinjer för upphandling. Upphandlingen kommer genomföras med ett öppet förfarande 
med en initial avtalsperiod på två (2) år med två förlängningsoptioner på ett år (1+1). 
Karlshamns kommun avser att löpande byta ut bilar när behov uppstår, uppskattningsvis 
kommer kommunen införskaffa 15 st bilar per år.  
 
Upphandlingsunderlaget består av:  
Administrativa föreskrifter 
Avtalsförslag  
Ska-kravsbilaga 
Utvärderingsmodell 
 
Kravställare:  
Per-Erik Karlsson, enhetschef 
Thomas Chevrell, planerare 
 
Beslutsunderlag 
 
Avtalsförslag Elbilar 
Skakravbilaga 
Utvärderingsmodell 
Administrativa föreskrifter 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar på att ärendet ska återremitteras för omarbetning.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har beslutat 
att återremittera ärendet. 
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Beslutet skickas till 
 
Upphandlare Jennie Ek 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 5 Markanvisning Rälsvägen i Mörrum 2022/98 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att direktanvisa ett område vid Rälsvägen i Mörrum till KN Invest AB, samt 
 
att bolaget ska betala det av värderingsman bedömda marknadsvärdet för området när 
ny detaljplan vinner laga kraft.   
 
Sammanfattning 
 
KN Invest AB (org nr 556618-8156) är intresserade av att bygga marklägenheter vid 
Rälsvägen i Mörrum. KN Invest AB är ett bolag som ägs av Karin Nilsson. Bolaget äger 
SN Förvaltning AB (org nr 559078-1174) som under de senaste åren har köpt villor med 
renoveringsbehov i Karlshamns kommun, renoverat dessa samt hyrt ut och nu sålt av 
flertalet av villorna. Exempel på fastighet man ägt och sålt är Mörrum 41:11 och 
fastighet som fortfarande ägs och hyrs ut är Skogsborg 6. 
 
Området som KN Invest är intresserade av (bilaga 1 och 2) är idag detaljplanerat 
(detaljplan c37) för friliggande hus men området har inte blivit utbyggt. KN Invest är 
intresserade av att bygga marklägenheter och detaljplanen behöver därför göras om för 
att anpassas till intressentens behov. 
 
Intressenten har inspekterat området och är medveten om att det åligger intressenten 
att ansöka om och bekosta ny detaljplan samt att bekosta och bygga ut infrastrukturen i 
området efter att ny detaljplan har vunnit laga kraft. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-28, § 82, att fastställa priset på intilliggande 
tomter till 55 000 kronor per tomt, då var samtlig infrastruktur utbyggd. Med samma pris 
för tomterna i aktuellt område blir totalpriset 1 925 000 kronor, samt att intressenten 
bygger ut och bekostar nödvändig infrastruktur. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-18, § 8, att överlåta till 
kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet, samt att uppdra åt mark- och 
exploateringsingenjören att komplettera ärendet med en värdering av marken inför dess 
behandling i kommunstyrelsen 2022-01-25.   
 
Värdering av området har 2022-01-21 utförts av Värderingsbyrån AB. Aktuellt område 
bedöms av extern värderare vara värt ca 1,7- 2,0 miljoner kronor 
 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Protokollsutdrag KS § 82/2017 Fastställelse av tomtpris 
Protokollsutdrag KSAU § 8/2022 Markanvisning Rälsvägen i Mörrum 
Värdering Hästaryd_2105 
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Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 6 Markanvisning rörande Hästaryd 25:1, del av Mörrum 57:1 samt Mörrum 57:13 

2021/665 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att beställa detaljplaneändring för Hästaryd 25:1 och 
del av Mörrum 57:1 och 57:13 inkluderat lämpliga tomtindelning inför försäljning, samt 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att, efter detaljplaneläggning och tomtindelning, 
lägga ut fastigheterna till försäljning via mäklare.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-05, § 282, att uppdra åt kommundirektören att 
starta en förstudie för att utreda annan lämplig användning av Hästarydsskolan 
(Hästaryd 25:1) och Bolsgårdens skola (Mörrum 57:1 och 57:13). En förstudie har 
genomförts av förvaltningen. Förstudien visar att kommunen inte har något behov av de 
byggnader som skolan lämnar, undantag är en byggnad vid Hästarydsskolan där 
förvaltningen för arbete och välfärd idag bedriver dagverksamhet (Forsgården). 
Förvaltningen för arbete och välfärd har lämnat sina kriterier för en ny lokal för 
dagverksamheten till mark och exploatering samt fastighet för att hitta en annan lämplig 
lösning i Mörrum, om det blir aktuellt med en försäljning. 
 
Hästarydsskolans samtliga byggnader bedöms vara bevarandevärda och detta kan 
innebära restriktioner för vad som får göras med fastigheterna enligt 
stadsbyggnadsavdelningen, se bilaga. 
 
På Hästaryd 25:1 ligger även den gamla brandstationen i Mörrum som inte har använts 
på många år. Vid en verksamhetsförändring eller försäljning bör denna ingå.  
 
Nuvarande detaljplaner anger idag allmänt ändamål vilket innebär att det är enbart 
kommunen som kan bygga för kommunal verksamhet. Detaljplanerna är gamla och icke 
ändamålsenliga vilket innebär att om kommunen skulle ha behov av kommunala 
verksamheter inom fastigheten är inte planerna ändamålsenliga och de behöver då 
göras om. 
 
Ett antal intressenter har visat intresse för fastigheterna i syfte att bygga bostäder och 
samtidigt kunna bevara miljön och byggnaderna. Förvaltningen bedömer att det är 
lämpligt att genomföra en markanvisning och att den exploatör som kommunen väljer 
inleder en detaljplaneändring för fastigheterna. För att det ska vara möjligt att sälja 
måste intressenten få tid att detaljplanelägga, annars finns ingen möjlighet att sälja. Det 
har dragit ut på tiden och om en intressent ska kunna ta över fastigheten behöver 
arbetet komma igång, eleverna flyttar till nya skolan inför höstterminen 2022. Vid en 
försäljning av Hästaryd 25:1 kan kommunen utforma försäljningen på så sätt att 
byggnaderna kommer att behålla sin karaktär. 
 
I lokalutredningen som gjordes 2016 och låg till grund för projektet om en ny skola i 
Mörrum, konstaterades att Hästarydsskolan och Bolsgårdens skola inte var 
ändamålsenlig för skolverksamhet. För att finansiera del av driftkostnaderna för nya 
Mörrums skola, skulle fastigheterna avyttras eller användas av annan kommunal 
verksamhet.  
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I lokalutredningen för förskola som redovisades i januari 2021, finns Hästarydsskolan 
med som en alternativ plats för en ny och större förskola. Utredningen pekar på stora 
problem med logistiken samt ett stort renoverings- och investeringsbehov för att göra 
om den till en förskola för 6-8 avdelningar. Det är även problem med bullrig utemiljö och 
logistik vid hämtning och lämning av barn. Förvaltningens bedömning är att det blir 
kostsamt och personalkrävande att bedriva en förskola i denna typ av byggnader. 
Utredningen visar inte ett behov av att utöka antalet förskoleplatser i Mörrum fram till 
2029. 
 
Driftkostnader för eventuellt tomställda lokaler på Bolsgårdens skola och 
Hästarydsskolan inkl gamla brandstationen är 300 tkr med halvårseffekt 2022 och 600 
tkr med helårseffekt 2023 (exklusive städ, sophantering och planerat underhåll). 
 
Bokförda värden: 
 
Hästarydsskolan: bokfört värde vid ingången av 2021 var 1 972 tkr. 
Gamla brandstationen:  bokfört värde vid ingången av 2021 var 131 tkr. 
Bollsgården:   bokfört värde vid ingången av 2021 var 696 tkr 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 389, att återremittera ärendet 
till kommundirektören för komplettering med svar på följande frågeställningar: 
 
• Går det att använda någon av de aktuella lokalerna för bibliotek? 
 
Fastighetsenheten bedömer är att ingen av dessa befintliga skollokaler (Hästaryd eller 
Bolsgården) är lämpliga att använda som bibliotek.  
 
Den låga byggnaden på Bolsgården har utretts av Conservator ur ett 
innemiljöperspektiv. Slutsatsen visar på fuktskador och kemi i ytterväggar och 
golvkonstruktion i byggnaden som bedöms påverka eller bedöms kunna påverka 
inomhusmiljön negativt. Det går heller inte att utesluta att det finns skador i tak som kan 
påverka inomhusmiljön negativt. Med hänsyn till byggnadsteknisk status och 
konstaterad skadebild görs bedömningen att det inte går att garantera en god 
inomhusmiljö med tillfälligt avhjälpande åtgärder.  
 
Alla tekniska installationer är också uttjänta. Det skulle krävas omfattande underhålls- 
och ombyggnadsåtgärder för att åtgärda dessa och ovanstående inomhusmiljöproblem. 
Den röda träbyggnaden på Bolsgården består av många små rum i två plan och är 
väldigt otillgänglig. Den är ur den synvinkeln inte lämplig som enskild biblioteksbyggnad. 
 
Byggnaderna på Hästarydsskolan bedöms inte bättre än nuvarande bibliotek, varken 
placeringsmässigt eller ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
 
Biblioteksverksamhetens bedömning är att ingen av dessa lokaler är lämpliga ur deras 
synvinkel, utan ser hellre att vi letar vidare efter annan mer lämplig lokal, eventuellt kan 
det finnas hos externa fastighetsägare i centrala Mörrum. 
 
• Har inte utbildningsförvaltningen behov av ytterligare lokaler i Mörrum under 
  överskådlig framtid? 
 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att när Mörrums nya skola är färdig så har 
förvaltningen inte behov av ytterligare lokaler i Mörrum inom överskådlig framtid. Vid 
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framtida utökade behov av skolplatser i Mörrum så går det att bygga ut den nya skolan i 
Mörrum för att bevara en effektiv skolenhet, vilket var syftet med hela byggnationen. 
 
När det gäller behovet av förskoleplatser i Mörrum så visar utredningen från 2020 inget 
behov av att utöka antalet förskoleplatser i Mörrum fram till 2029. Utredningen visar 
också som tidigare har nämnts, stora problem och utmaningar med logistiken samt ett 
stort renoverings- och investeringsbehov för att eventuellt i framtiden göra om den till en 
förskola med 6-8 avdelningar. Bifogade aktuella elevprognoser indikerar inte att det 
finns anledning att omvärdera tidigare bedömningar gällande lokalbehov i 
grundskola/förskola i Mörrum. 
 
• Är det lämpligt att ta fram en detaljplan innan försäljning? 
 
Detaljplanerna som finns för både Hästarydsskolan och Bolsgården behöver göras om 
oavsett om kommunen avser att använda marken för eget behov eller om avsikten är att 
sälja områdena. Om kommunen avser att detaljplanelägga Hästarydsskolan och 
Bolsgården i egen regi finns det fördelar med det.  
Eftersom detaljplanen tar fram förutsättningarna för vad man får bygga har 
intressenterna större möjligheter att lägga ett realistiskt anbud om marken är 
detaljplanerad för rätt ändamål. Detta bör medföra att fler kan, vill och vågar lägga 
anbud vilket i sin tur borde innebära att priset blir högre.  
Ett antal intressenter har hört av sig om möjligheten att få köpa gamla brandstationen för 
att bygga om till privatbostad. Där bör värdet kunna ökas avsevärt eftersom fler 
personer kan vara med vid en budgivning om detaljplanen har rätt ändamål. 
Detaljplanen bör medge flera syften eftersom kommunen då har möjlighet att antingen 
använda områdena till egen verksamhet eller sälja marken till någon privat aktör som vill 
exploatera.  
 
• Vid en försäljning – är det bättre att sälja genom mäklare istället för genom 
  markanvisning? 
 
Normalt sett använder sig kommuner inte av mäklare vid liknande objekt. Anledningen 
till det är att kommuner villkorar markanvisningar med olika kriterier, tex arkitektur, 
utemiljö, prissättning och andra kriterier som en mäklare inte kommer att kunna svara på 
frågor om. En markanvisning är inte en försäljning, utan en option om att få köpa i ett 
senare skede under vissa givna förutsättningar. Ska kommunen hålla en 
markanvisningstävling där kriterier såsom tex utemiljö och arkitektur sedan ska 
utvärderas är det lämpligare att kommunen håller i tävlingen. Det viktigaste är att 
prospekten når ut till så många som möjligt och där kan kanske en mäklare vara delaktig 
i marknads-föringen. En mäklare når med stor sannolikhet ut till en bredare marknad än 
vad kommunen kan göra på egen hand. 
 
En mäklare kan användas för att sälja färdiga objekt tex gamla brandstationen i Mörrum 
och bostadshuset vid Bolsgården om kommunen detaljplanelägger och styckar av dessa 
till tomter och sedan väljer att ge intressenter möjlighet att förvärva dessa som enskilda 
objekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Karta Hästarydsskolan och gamla brandstationen 
Karta Mörrum och Bolsgården 
Yttrande kulturmiljövärden Hästaryds skola och brandstationen 
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Utdrag ur förskoleutredning 2020 Hästarydskolan 
Utdrag ur skolutredning 2016 Bolsgården 
Utdrag ur skolutredning 2016 Hästarydskolan 
Protokollsutdrag KSAU § 389/2021 Markanvisning rörande Hästaryd 25:1, del av 
Mörrum 57:1 samt Mörrum 57:13 
Prognos förskola och grundskola i Mörrum 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Projektledare William Lavesson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 7 Driftkostnader rörande Bolsgårdens skola och Hästarydsskolan inklusive 

gamla brandstationen 2021/665 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att driftkostnaderna om 300 tkr för Bolsgårdens skola och Hästarydsskolan inklusive 
gamla brandstationen med halvårseffekt 2022 finanserias från kommunstyrelsens 
anslag för driftspåverkan större investeringar, samt  
 
att driftskostnaderna om 600 tkr för Bolsgårdens skola och Hästarydsskolan inklusive 
gamla brandstationen med helårseffekt 2023 hanteras i kommande budgetberedning 
och framåt tills fastigheterna har blivit sålda. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-05, § 282, att uppdra åt kommundirektören att 
starta en förstudie för att utreda annan lämplig användning av Hästarydsskolan 
(Hästaryd 25:1) och Bolsgårdens skola (Mörrum 57:1 och 57:13). En förstudie har 
genomförts av förvaltningen. Förstudien visar att kommunen inte har något behov av de 
byggnader som skolan lämnar, undantag är en byggnad vid Hästarydsskolan där 
förvaltningen för arbete och välfärd idag bedriver dagverksamhet (Forsgården). 
Förvaltningen för arbete och välfärd har lämnat sina kriterier för en ny lokal för 
dagverksamheten till mark och exploatering samt fastighet för att hitta en annan lämplig 
lösning i Mörrum, om det blir aktuellt med en försäljning 
 
För att finansiera del av driftkostnaderna för nya Mörrums skola, skulle fastigheterna 
avyttras eller användas av annan kommunal verksamhet.  
 
Driftkostnader för eventuellt tomställda lokaler på Bolsgårdens skola och 
Hästarydsskolan inklusive gamla brandstationen är 300 tkr med halvårseffekt 2022 och 
600 tkr med helårseffekt 2023 (exklusive städ, sophantering och planerat underhåll).  

Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Lisbeth Sunesson 
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§ 8 Yttrande över remiss Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportinfrastruktur 2022-2033 2021/3304 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet nedan som sitt eget och översända detsamma till Trafikverket. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förslag till 
Nationell plan för perioden 2022-2033. 
 
Allmänt 
 
Karlshamns kommun strävar efter en god infrastruktur som binder samman kommunen 
med regionen och omvärlden. Pålitliga kommunikationer och en god infrastruktur är av 
stor betydelse för Karlshamns kommun. Med ett näringsliv som i stor utsträckning 
baseras på och förutsätter ett väl fungerande transportnät så är vägar, järnvägar och 
sjöfart avgörande för kommunens utveckling. 
 
Med en regional arbetsmarknad ökar pendlingen vilket gör att kollektivtrafiken spelar en 
allt större roll. Även regionens flygplats som är placerad i Ronneby är mycket viktig för 
kommunen och länet. 
 
Karlshamns kommuns viljeinriktning är att förbättra järnvägsförbindelserna till 
Karlshamn, skapa förutsättningar för en utveckling mot ökade godstransporter på 
järnväg, skapa goda förutsättningar för sjöfarten samt att stärka och utveckla 
Karlshamns hamn. Sydostlänken är därför ett projekt som Karlshamns kommun ser som 
nödvändigt för utvecklingen av regionen då den kommer att bidra till ökade 
utvecklingsmöjligheter för samhället och näringslivet. 
 
I Karlshamns kommun finns olika riksintressen för kommunikationer utpekade. 
Kommunen vill särskilt lyfta fram Karlshamns hamn och den infrastruktur som är 
kopplade till denna som ett prioriterat område. Detta är något som kommunen prioriterar 
vid eventuella intressekonflikter då detta är en viktig del av sydöstra Sveriges utveckling. 
 
Sydostlänken 
 
I den nationella planen står det att merparten av finansieringen för kostnadsökningen 
ligger efter 2033. Karlshamn kommun anser att projekt Sydostlänken ska vara helt 
finansierad inom ramen av den nationella planen, det vill säga helt finansierad innan 
2033. Det är positivt att Sydostlänken lyfts fram så tydligt i förslaget och Karlshamns 
kommun vill särskilt trycka på vikten av denna satsning. Det är dock oroande att 
Sydostlänkens finansiering inte är säkerställd i den nationella planen. Kommunen ser en 
försenad satsning som ett mycket allvarligt hot mot Blekinge och Sydöstra 
Sveriges arbetsmarknad i sin helhet. I förlängningen kan detta innebära upp till 10 000 
färre arbetstillfällen i regionen vilket är en oacceptabel konsekvens. 
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Utebliven spårutökning mellan Hässleholm och Kristianstad 
 
Karlshamn kommun anser att uteblivna satsningar i omgivande län påverkar västra 
Blekinge läns pendlingsmöjligheter och därmed attraktivitet negativt. Ett tydligt exempel 
på detta är den uteblivna spårutökningen mellan Hässleholm och Kristianstad. 
 
Regionala prioriteringar 
 
Karlshamns kommun ser att över tid har Blekinge och sydöstra Sverige inte fått del av 
nödvändiga infrastruktursatsningar vilket påverkat regionens utveckling negativt. Även 
om Sydostlänken kan ses som en satsning som pekar på motsatsen visar ändå statistik 
över utfallet under en längre period på en betydligt lägre investeringsvolym i vår del av 
Sverige vilket bör uppmärksammas och på något sätt hanteras. 
 
Det är positivt att Sydostlänken lyfts fram så tydligt i förslaget och Karlshamns kommun 
vill särskilt trycka på vikten av denna satsning. Det är oroande att Sydostlänkens 
finansiering inte är säkerställd i den nationella planen. Kommunen ser en försenad 
satsning som ett mycket allvarligt hot mot Blekinge och sydöstra Sverige i sin helhet. I 
förlängningen kan detta innebära upp till 10 000 färre arbetstillfällen i regionen vilket är 
en oacceptabel konsekvens. 
 
Det är, ur ett västra Blekingeperspektiv helt oacceptabelt och vi emotsätter oss på det 
bestämdaste att Blekinge Kustbana rätas ut och att det därmed skapas förbifart Mörrum. 
Detta skulle försämra resandet men även kraftigt minska nyttjandegraden av 
Sydostlänken då dess knytning till Sölvesborg och Skåne tas bort. 
 
Vikten av goda förbindelser till och från strategiska hamnar, såsom Karlshamns Hamn, 
bör lyftas fram tydligare, ur ett i ett nationellt och internationellt perspektiv. 
 
Banan i Blekinge har på vissa ställen bra standard med STH 160 men där är långa 
sträckor med STH 60 och 80 på grund av växlar, kurvor och lutningar upp till 17 promille 
vilket gör att man inte kan hålla högre hastigheter. Karlshamns kommun vill att 
Trafikverket arbetar med dessa så att STH 160 kan nås på alla ställen som detta är 
möjligt. 
 
Karlshamns kommun är positiv till JSY1801 då detta är en viktig åtgärd. Samtidigt som 
detta arbete möjliggör att lägga en station vid Ronneby Airport om den läggs på rätt sätt. 
Flygplatsen är viktig för Blekingeborna och mötesspår med station vid flygplatsen skulle 
stärka regionen och kommunikationsvägarna för Kallingeborna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Missiv förslag till nationell plan remiss 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på Karlshamnskoalitionens vägnar på att följande skrivning 
ska vara kommunstyrelsens yttrande: 
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”Karlshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förslag till 
Nationell plan för perioden 2022-2033. 
 
Allmänt 
 
Karlshamns kommun strävar efter en god infrastruktur som binder samman kommunen 
med regionen och omvärlden. Pålitliga kommunikationer och en god infrastruktur är av 
stor betydelse för Karlshamns kommun. Med ett näringsliv som i stor utsträckning 
baseras på och förutsätter ett väl fungerande transportnät så är vägar, järnvägar och 
sjöfart avgörande för kommunens utveckling. 
 
Med en regional arbetsmarknad ökar pendlingen vilket gör att kollektivtrafiken spelar en 
allt större roll. Även regionens flygplats som är placerad i Ronneby är mycket viktig för 
kommunen och länet. 
 
Karlshamns kommuns viljeinriktning är att förbättra järnvägsförbindelserna till 
Karlshamn, skapa förutsättningar för en utveckling mot ökade godstransporter på 
järnväg, skapa goda förutsättningar för sjöfarten samt att stärka och utveckla 
Karlshamns hamn. Sydostlänken är därför ett projekt som Karlshamns kommun ser som 
nödvändigt för utvecklingen av regionen då den kommer att bidra till ökade 
utvecklingsmöjligheter för samhället och näringslivet. 
 
I Karlshamns kommun finns olika riksintressen för kommunikationer utpekade. 
Kommunen vill särskilt lyfta fram Karlshamns hamn och den infrastruktur som är 
kopplade till denna som ett prioriterat område. Detta är något som kommunen prioriterar 
vid eventuella intressekonflikter då detta är en viktig del av sydöstra Sveriges utveckling. 
 
Sydostlänken 
 
I den nationella planen står det att merparten av finansieringen för kostnadsökningen 
ligger efter 2033. Karlshamn kommun anser att projekt Sydostlänken ska vara helt 
finansierad inom ramen av den nationella planen, det vill säga helt finansierad innan 
2033. Det är positivt att Sydostlänken lyfts fram så tydligt i förslaget och Karlshamns 
kommun vill särskilt trycka på vikten av denna satsning. Det är dock oroande att 
Sydostlänkens finansiering inte är säkerställd i den nationella planen. Kommunen ser en 
försenad satsning som ett mycket allvarligt hot mot Blekinge och Sydöstra 
Sveriges arbetsmarknad i sin helhet. I förlängningen kan detta innebära upp till 10 000 
färre arbetstillfällen i regionen vilket är en oacceptabel konsekvens. 
 
Utebliven spårutökning mellan Hässleholm och Kristianstad 
 
Karlshamn kommun anser att uteblivna satsningar i omgivande län påverkar västra 
Blekinge läns pendlingsmöjligheter och därmed attraktivitet negativt. Ett tydligt exempel 
på detta är den uteblivna spårutökningen mellan Hässleholm och Kristianstad. 
 
Regionala prioriteringar 
 
Karlshamns kommun ser att över tid har Blekinge och sydöstra Sverige inte fått del av 
nödvändiga infrastruktursatsningar vilket påverkat regionens utveckling negativt. Även 
om Sydostlänken kan ses som en satsning som pekar på motsatsen visar ändå statistik 
över utfallet under en längre period på en betydligt lägre investeringsvolym i vår del av 
Sverige vilket bör uppmärksammas och på något sätt hanteras. 
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Det är positivt att Sydostlänken lyfts fram så tydligt i förslaget och Karlshamns kommun 
vill särskilt trycka på vikten av denna satsning. Det är oroande att Sydostlänkens 
finansiering inte är säkerställd i den nationella planen. Kommunen ser en försenad 
satsning som ett mycket allvarligt hot mot Blekinge och sydöstra Sverige i sin helhet. I 
förlängningen kan detta innebära upp till 10 000 färre arbetstillfällen i regionen vilket är 
en oacceptabel konsekvens. 
 
Det är, ur ett västra Blekingeperspektiv helt oacceptabelt och vi emotsätter oss på det 
bestämdaste att Blekinge Kustbana rätas ut och att det därmed skapas förbifart Mörrum. 
Detta skulle försämra resandet men även kraftigt minska nyttjandegraden av 
Sydostlänken då dess knytning till Sölvesborg och Skåne tas bort. 
 
Vikten av goda förbindelser till och från strategiska hamnar, såsom Karlshamns Hamn, 
bör lyftas fram tydligare, ur ett i ett nationellt och internationellt perspektiv”. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) ställer sig bakom koalitionens förslag till yttrande och yrkar 
på att följande text läggs till:  
 
Banan i Blekinge har på vissa ställen bra standard med STH 160 men där är långa 
sträckor med STH 60 och 80 på grund av växlar, kurvor och lutningar upp till 17 promille 
vilket gör att man inte kan hålla högre hastigheter. Karlshamns kommun vill att 
Trafikverket arbetar med dessa så att STH 160 kan nås på alla ställen som detta är 
möjligt. 
 
Karlshamns kommun är positiv till JSY1801 då detta är en viktig åtgärd. Samtidigt som 
detta arbete möjliggör att lägga en station vid Ronneby Airport om den läggs på rätt sätt. 
Flygplatsen är viktig för Blekingeborna och mötesspår med station vid flygplatsen skulle 
stärka regionen och kommunikationsvägarna för Kallingeborna. 
 
Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till Björn Tenland Nurhadis förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer först proposition på Magnus Gärdebring med fleras yrkande mot 
Karlshamnskoalitionens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Karlshamnskoalitionens yrkande.  
  
Vidare ställer ordförande proposition på Björn Tenland Nurhadis tilläggsyrkande mot 
Karlshamnskoalitionens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Björn Tenland Nurhadis yrkande.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Protokollsanteckning  
 
Karlshamnsoppositionen begär och beviljas följande protokollsanteckning:  
 
Karlshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förslag till 
Nationell plan för perioden 2022-2033.   
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Karlshamns kommun strävar efter en god infrastruktur som binder samman kommunen 
med regionen och omvärlden. Pålitliga kommunikationer och en god infrastruktur är av 
stor betydelse för Karlshamns kommun. Med ett näringsliv som i stor utsträckning 
baseras på och förutsätter ett väl fungerande transportnät så är vägar, järnvägar och 
sjöfart avgörande för kommunens utveckling.  
  
Med en regional arbetsmarknad ökar pendlingen vilket gör att kollektivtrafiken spelar en 
allt större roll. Även regionens flygplats som är placerad i Ronneby är mycket viktig för 
kommunen och länet.   
  
Karlshamns kommuns viljeinriktning är att förbättra järnvägsförbindelserna till 
Karlshamn, skapa förutsättningar för en utveckling mot ökade godstransporter på 
järnväg, skapa goda förutsättningar för sjöfarten samt att stärka och utveckla 
Karlshamns hamn. Sydostlänken är därför ett projekt som Karlshamns kommun ser som 
nödvändigt för utvecklingen av regionen då den kommer att bidra till ökade 
utvecklingsmöjligheter för samhället och näringslivet.  
  
I Karlshamns kommun finns olika riksintressen för kommunikationer utpekade. 
Kommunen vill särskilt lyfta fram Karlshamns hamn och den infrastruktur som är 
kopplade till denna som ett prioriterat område. Detta är något som kommunen prioriterar 
vid eventuella intressekonflikter då detta är en viktig del av sydöstra Sveriges utveckling.   
  
Sydostlänken  
  
I den nationella planen står det att merparten av finansieringen för kostnadsökningen 
ligger efter 2033. Karlshamn kommun anser att projekt Sydostlänken ska vara helt 
finansierad inom ramen av den nationella planen, det vill säga helt finansierad innan 
2033. Det är positivt att Sydostlänken lyfts fram så tydligt i förslaget och Karlshamns 
kommun vill särskilt trycka på vikten av denna satsning. Det är dock oroande att 
Sydostlänkens finansiering inte är säkerställd i den nationella planen. Kommunen ser en 
försenad satsning som ett mycket allvarligt hot mot Blekinge och Sydöstra Sveriges 
arbetsmarknad i sin helhet. I förlängningen kan detta innebära upp till 10 000 färre 
arbetstillfällen i regionen vilket är en oacceptabel konsekvens.   
  
Utebliven spårutökning mellan Hässleholm och Kristianstad  
  
Karlshamn kommun anser att uteblivna satsningar i omgivande län påverkar västra 
Blekinge läns pendlingsmöjligheter och därmed attraktivitet negativt. Ett tydligt exempel 
på detta är den uteblivna spårutökningen mellan Hässleholm och Kristianstad.   
  
Regionala prioriteringar  
  
Karlshamns kommun ser att över tid har Blekinge och sydöstra Sverige inte fått del av 
nödvändiga infrastruktursatsningar vilket påverkat regionens utveckling negativt. Även 
om Sydostlänken kan ses som en satsning som pekar på motsatsen visar ändå statistik 
över utfallet under en längre period på en betydligt lägre investeringsvolym i vår del av 
Sverige vilket bör uppmärksammas och på något sätt hanteras. 
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Beslutet skickas till 
 
Trafikverket 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Gatuingenjör Frida Gustavsson 
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§ 9 Yttrande över remiss Länstransportplan för Blekinge 2022-2033 2021/3117 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet nedan som sitt eget och översända detsamma till Region Blekinge. 
 
Elin Petersson (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Region Blekinge har tagit fram ett förslag till länstransportplan för åren 2022-2033 och 
gett Karlshamns kommun möjlighet att lämna ett remissyttrande. Arbetet har påverkats 
av den parallella remissen avseende Trafikverkets förslag till nationell plan. De bägge 
planerna är beroende av varandra och vissa satsningar i länstransportplanen förutsätter 
att dessa även lyfts i den nationella planen. 
 
Karlshamns kommun (kommunen) vill lyfta fram följande synpunkter: 
 
Vi vill uppmana Regionen att ännu tydligare lyfta fram den snedfördelning av resurser 
för infrastruktur som tydligt över tid missgynnat sydöstra Sverige och särskilt Blekinge 
och fortsätter att göra så. 
 
Det är positivt att Sydostlänken lyfts fram så tydligt i förslaget och Karlshamns kommun 
vill särskilt trycka på vikten av denna satsning. Det är oroande att Sydostlänkens 
finansiering inte är säkerställd i den nationella planen. Kommunen ser en försenad 
satsning som ett mycket allvarligt hot mot Blekinge och sydöstra Sverige i sin helhet. I 
förlängningen kan detta innebära upp till 10 000 färre arbetstillfällen i regionen vilket är 
en oacceptabel konsekvens. 
 
Det är helt oacceptabelt och vi emotsätter oss på det bestämdaste förslaget förbifart 
Mörrum. Detta skulle försämra resandet men även kraftigt minska nyttjandegraden av 
Sydotlänken och därmed riskera hela projektet. Förslaget omöjliggör även persontrafik 
från Mörrum till Skåne. 
 
Möjligheten till Pågatågstrafik i hela länet och kortare mötesspår bör lyftas som billigare 
och i tid snabbare genomförbart alternativ till de föreslagna dubbelspåren. Enligt 
uppgifter från Trafikverket finns det heller inga möjligheter att de kommer att bekosta 
drift och underhåll av dubbelspår genom länet. Vi vill vara tydliga med att tågstopp även 
utanför centralorterna är av yttersta vikt och vill värna befintliga stopp i Mörrum och 
Bräkne-Hoby samt genom införandet av Pågatåg möjliggöra tågstopp även i Åryd. 
 
Det hade varit önskvärt att i länstransportplanen tydligare lyfta fram behovet av åtgärder 
på Olofström C, Karlshamn C och Stilleryd för persontrafik och godstrafik i samband 
med Sydostlänken. 
 
Flygets betydelse för infrastrukturen kan lyftas mer och med det vikten av en flygplats i 
länet. I detta sammanhang vill kommunen lyfta betydelsen av ett tågstopp i anslutning till 
flygplatsen när man planerar placeringen av mötesspår. 
 
Vi ser att samtliga hamnar i Blekinge bör lyftas fram tydligare och att vikten av den 
godstrafik som har utgångspunkt i Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona lyfts fram inte 
bara ur ett regionalt utan även i ett nationellt sammanhang. Här pekar Karlshamns 
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Hamns remissyttrande på nyttorna och vikten av Sydostlänken. Vi delar till fullo 
Karlshamns Hamns uppfattning och analys. 
 
Vi ser positivt på satsningen på riksväg 27 men ser tydliga behov av en ökad satsning 
även på riksväg 15 för att uppnå en helhet i länets vägstruktur. 
 
Det är positivt med ett ökat cyklande vilket lyfts fram i planen men den förväntade 
samfinansieringen från kommunerna är mycket otydlig vad avser belopp och tidplan 
vilket försvårar långsiktig planering för både kommun, region och trafikverk. Detta bör 
förtydligas i den kommande revideringen av cykelstrategin. Där bör också möjligheten 
att ta med cykel på länets bussar planeras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Länstransportplan för Blekinge 2022-2033 Remissversion 
Rapport MKB LTP Blekinge_2021015 
Följebrev remissversion Länstransportplan Blekinge 2022-2033 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att följande skrivning ska vara kommunens yttrande: 
 
”Vi vill uppmana Regionen att ännu tydligare lyfta fram den snedfördelning av resurser 
för infrastruktur som tydligt över tid missgynnat sydöstra Sverige och särskilt Blekinge  
och fortsätter att göra så.  
  
Det är positivt att Sydostlänken lyfts fram så tydligt i förslaget och Karlshamns kommun 
vill särskilt trycka på vikten av denna satsning. Det är oroande att Sydostlänkens 
finansiering inte är säkerställd i den nationella planen. Kommunen ser en försenad 
satsning som ett mycket allvarligt hot mot Blekinge och sydöstra Sverige i sin helhet. I  
förlängningen kan detta innebära upp till 10 000 färre arbetstillfällen i regionen vilket är 
en oacceptabel konsekvens. Det är av vikt att satsningar på annan järnväg i länet inte 
tar kraft, resurser och tid från arbetet med Sydostlänken. Det hade varit önskvärt att i  
länstransportplanen tydligare lyfta fram behovet av åtgärder på Olofström C, Karlshamn 
C och Stilleryd för persontrafik och godstrafik i samband med Sydostlänken.  
  
Den kapacitetsbrist som vi ser på kort och lång sikt bör lösas med ett dubbelspår genom 
Blekinge. Det ger flexibilitet för att möta framtida krav på persontrafik kombinerat med 
ökade godstransporter. Att försöka lösa persontrafiken med enbart Pågatågstrafik löser 
på sikt ingen kapacitetsbrist utan låser fast Karlshamn och Blekinge i befintlig struktur. 
Pågatågstrafiken kommer först på allvar till sin rätt med dubbelspår genom Blekinge. Vi 
tillstyrker skrivelsen om dubbelspår genom Blekinge i Länstransportplanen. 
 
Flygets betydelse för infrastrukturen kan lyftas mer och med det vikten av en flygplats i 
länet. I detta sammanhang vill kommunen lyfta betydelsen av ett tågstopp i anslutning till 
flygplatsen när man planerar placeringen av mötesspår.  
  
Att förkorta restiden med tåg mellan Blekinge och Köpenhamnsregionen är viktigt, men 
får inte trycka bort andra viktiga satsningar.   
  
Vi vill vara tydliga med att tågstopp även utanför centralorterna är av yttersta vikt och vill 
värna befintliga stopp i Mörrum och Bräkne-Hoby samt genom införandet av Pågatåg 
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möjliggöra tågstopp även i Åryd vilket förutsätter dubbelspår genom Blekinge.  
  
Vi ser att samtliga hamnar i Blekinge bör lyftas fram tydligare och att vikten av den 
godstrafik som har utgångspunkt i Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona lyfts fram inte  
bara ur ett regionalt utan även i ett nationellt sammanhang.  
  
Vi ser positivt på satsningen på riksväg 27 men ser tydliga behov av en ökad satsning 
även på riksväg 15 för att uppnå en helhet i länets vägstruktur.  
  
Det är positivt med ett ökat cyklande vilket lyfts fram i planen men den förväntade 
samfinansieringen från kommunerna är mycket otydlig vad avser belopp och tidplan 
vilket försvårar långsiktig planering för både kommun, region och trafikverk”. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på Karlshamnskoalitionens vägnar på att följande skrivning 
ska vara kommunens yttrande:  
 
”Region Blekinge har tagit fram ett förslag till länstransportplan för åren 2022-2033 och 
gett Karlshamns kommun möjlighet att lämna ett remissyttrande. Arbetet har påverkats 
av den parallella remissen avseende Trafikverkets förslag till nationell plan. De bägge 
planerna är beroende av varandra och vissa satsningar i länstransportplanen förutsätter 
att dessa även lyfts i den nationella planen. 
 
Karlshamns kommun (kommunen) vill lyfta fram följande synpunkter: 
 
Vi vill uppmana Regionen att ännu tydligare lyfta fram den snedfördelning av resurser 
för infrastruktur som tydligt över tid missgynnat sydöstra Sverige och särskilt Blekinge 
och fortsätter att göra så. 
 
Det är positivt att Sydostlänken lyfts fram så tydligt i förslaget och Karlshamns kommun 
vill särskilt trycka på vikten av denna satsning. Det är oroande att Sydostlänkens 
finansiering inte är säkerställd i den nationella planen. Kommunen ser en försenad 
satsning som ett mycket allvarligt hot mot Blekinge och sydöstra Sverige i sin helhet. I 
förlängningen kan detta innebära upp till 10 000 färre arbetstillfällen i regionen vilket är 
en oacceptabel konsekvens. 
 
Det är helt oacceptabelt och vi emotsätter oss på det bestämdaste förslaget förbifart 
Mörrum. Detta skulle försämra resandet men även kraftigt minska nyttjandegraden av 
Sydotlänken och därmed riskera hela projektet. Förslaget omöjliggör även persontrafik 
från Mörrum till Skåne. 
 
Möjligheten till Pågatågstrafik i hela länet och kortare mötesspår bör lyftas som billigare 
och i tid snabbare genomförbart alternativ till de föreslagna dubbelspåren. Enligt 
uppgifter från Trafikverket finns det heller inga möjligheter att de kommer att bekosta 
drift och underhåll av dubbelspår genom länet. Vi vill vara tydliga med att tågstopp även 
utanför centralorterna är av yttersta vikt och vill värna befintliga stopp i Mörrum och 
Bräkne-Hoby samt genom införandet av Pågatåg möjliggöra tågstopp även i Åryd. 
 
Det hade varit önskvärt att i länstransportplanen tydligare lyfta fram behovet av åtgärder 
på Olofström C, Karlshamn C och Stilleryd för persontrafik och godstrafik i samband 
med Sydostlänken. 
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Flygets betydelse för infrastrukturen kan lyftas mer och med det vikten av en flygplats i 
länet. I detta sammanhang vill kommunen lyfta betydelsen av ett tågstopp i anslutning till 
flygplatsen när man planerar placeringen av mötesspår. 
 
Vi ser att samtliga hamnar i Blekinge bör lyftas fram tydligare och att vikten av den 
godstrafik som har utgångspunkt i Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona lyfts fram inte 
bara ur ett regionalt utan även i ett nationellt sammanhang. Här pekar Karlshamns 
Hamns remissyttrande på nyttorna och vikten av Sydostlänken. Vi delar till fullo 
Karlshamns Hamns uppfattning och analys. 
 
Vi ser positivt på satsningen på riksväg 27 men ser tydliga behov av en ökad satsning 
även på riksväg 15 för att uppnå en helhet i länets vägstruktur. 
 
Det är positivt med ett ökat cyklande vilket lyfts fram i planen men den förväntade 
samfinansieringen från kommunerna är mycket otydlig vad avser belopp och tidplan 
vilket försvårar långsiktig planering för både kommun, region och trafikverk. Detta bör 
förtydligas i den kommande revideringen av cykelstrategin. Där bör också möjligheten 
att ta med cykel på länets bussar planeras”. 
 
Marco Gustavsson (C), Marie Sällström (S), Björn Tenland Nurhadi (SD), Mats Dahlbom 
(C) och Tor Billing (SD) yrkar bifall till Karlshamnskoalitionens yrkande.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till 
Magnus Gärdebrings yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Karlshamnskoalitionens yrkande.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) och Magnus 
Sandgren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Protokollsanteckning 
 
Karlshamnsoppositionen begär och beviljas protokollsanteckning vilken är densamma 
som Magnus Gärdebrings yrkande ovan.  
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-01-25 

Sida 27(63) 

 
 
§ 10 Uppföljning avseende drift och investeringar 2021/3508 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att uppföljning avseende drift och investeringar ska ske till kommunstyrelsen i enlighet 
med föreliggande tjänsteskrivelse, samt 
 
att ekonomirapporterna för februari och oktober ersätts med ekonomiuppföljningar för 
samma månader. 
 
Sammanfattning 
 
Ökningen till månadsvisa uppföljningar har ökat arbetsbelastningen på 
ekonomiavdelningen samt för alla med ekonomiskt ansvar. Utrymmet för analys har 
därmed påverkats. För att minska belastningen men även fortsättningsvis behålla och 
öka kvaliteten på analys och återrapportering föreslås att ekonomirapporterna för 
februari och oktober ersätts med ekonomiuppföljningar enligt nedan. 
 
Respektive förvaltningschef ansvarar för att informera nämnder om 
ekonomiuppföljningarna löpande. 
 
Återrapportering ska i möjligaste mån ske via kommunstyrelsens arbetsutskott 
(beredande) innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen. Vid planering av 2022 års 
styr- och uppföljningsprocesser och med hänsyn till tid för analys och beredning 
framkommer att det i flera fall är svårt att uppnå och att rapportering får ske direkt till 
kommunstyrelsen enligt bifogad planering för styrning och uppföljning 2022. 
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2020-02-04 § 20 om kommunens ekonomiska 
uppföljning avseende drift och investeringar:   
 
”Utgångspunkterna för kommunens ekonomiska uppföljning ska vara följande:  
Rapporteringen ska stödja nämndsledamöternas behov av att överblicka nämndens 
verksamheter på en väl avvägd nivå samt ge tillräckligt stöd för kommunstyrelsens 
uppsikt.  
 
Samtidigt som en gemensam grund eftersträvas, ska varje nämnds behov utifrån dess 
särart beaktas.  
 
Nämnderna är ansvariga för rapporteringen till kommunstyrelsen. Ansvarig 
tjänsteperson för nämndernas resultat- och ekonomiuppföljning är förvaltningschef med 
hjälp av controllers och andra stödfunktioner.  
Ekonomisk uppföljning sker till kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen vid fem 
tillfällen per år.  
 
Till kommunfullmäktige per april (tertial 1), augusti (delårsrapport) och årsbokslut. Tertial 
1 har fokus på ekonomi och övriga rapporter har totalt resultatfokus.  
 
Till kommunstyrelsen per februari och oktober med fokus på den ekonomiska 
uppföljningen.”  
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Dessa uppföljningar innehåller analys och prognos. Uppföljningen omfattar även 
kommunens bolag för att tillgodose KS behov av uppsikt. 
Inför 2021 kompletterades återrapporteringen till kommunstyrelsen med 
ekonomiuppföljningar för resterande månader exklusive juni. Ekonomiuppföljningarna 
innebär utdrag ur ekonomisystemet för drift och investeringar per nämnd inklusive 
periodbudget och periodiserad redovisning men utan fördjupad analys och prognos.  
 
Arbete pågår löpande för att identifiera sådant som är särskilt kritiskt för 
ekonomistyrningen (där riskerna är som störst att väsentliga avvikelser uppstår) samt att 
komplettera med relevanta verksamhetsmått och nyckeltal förutom de indikatorer som 
nämnden beslutat om.  
 
Detta förutsätter att nämnderna i samband med sin planering iakttar 
rapporteringstillfällena.  
 
I kommunstyrelsens beslut från 2020-02-04 ingick även styrprinciper kopplade till den 
ekonomiska rapporteringens årscykel. Dessa gäller även fortsättningsvis:  
 
”I samband med ovanstående årscykel för ekonomirapportering betonas 
förvaltningschefens ansvar och skyldighet att kontinuerligt följa den ekonomiska 
utvecklingen och rapportera väsentliga avvikelser till nämnden utan dröjsmål.  
 
Om förvaltning/nämnd identifierat en särskild problematik kring kostnadsutvecklingen 
inom ett särskilt område eller motsvarande, ska för denna specifika del en särskild 
uppföljning ske så länge väsentlig avvikelse kvarstår.  
 
Finns särskilda handlingsplaner beslutade i nämnd för att nå ekonomisk balans, ska 
dessa stämmas av fortlöpande och rapporteras till nämnd i särskild ordning.  
 
Sedan tidigare gäller följande vad avser nämnd och förvaltningschefs ansvar:  
 
Förvaltningschef ska, vid befarad avvikelse, snarast besluta om och genomföra åtgärder 
för att klara nämndens budgetram och kommunfullmäktiges mål. Vid behov ska 
förvaltningschefen snarast föreslå nämnden besluta om åtgärder och anpassningar. Om 
avvikelse kvarstår efter att förvaltningschef och nämnd uttömt alla 
åtgärder/anpassningar för att klara nämndens budgetram och kommunfullmäktiges mål, 
ska nämnden besluta om att lyfta ärendet till KS/KF.”  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 
Planering styrning uppföljning 2022 211222 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen  
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§ 11 Tekniska budgetjusteringar 2022 2021/2503 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna tekniska budgetjusteringar 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska budgetjusteringar avser anslagsfinansiering av före detta SHBF kansli, 
bibliotekets verksamhet ”skolpool” samt kommunens ägda och leasade bilpark etapp 2. 
Övriga tekniska budgetjusteringar avser lokalhyra för biblioteket i Citygallerian enligt 
beslut i KF § 122 2021-10-04, flytt av tjänst från socialnämnden till kanslienhet inom 
kommunstyrelsen samt nytt PO-pålägg 2022 enligt SKR 2021-12-21.  
 
PO-pålägget för 2022 sänks för kommuner till 39,25 % då det kalkylerade pålägget 
avseende pensioner justeras ner. Huvudanledningen är ökningen av inkomstbas- 
beloppet för 2022 i jämförelse med prognos, vilket medför att kostnaderna för den 
förmånsbestämda pensionen blir lägre än tidigare bedömningar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska budgetjusteringar 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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§ 12 Utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB avseende fastigheten 

Hällaryd 1:139 2021/2845 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera ärendet till Stadsvapnet i Karlshamn AB för beredning.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsbostäder AB har inkommit till Stadsvapnet 2021-09-22 med en ansökan om 
utökad borgen på 21 mnkr för att fortsätta projektering för ombyggnad av 
kommunalhuset i Hällaryd 1:139, alternativt att bolaget får möjlighet att sälja fastigheten. 
Kommunfullmäktige tog 2021-12-13 beslut om inte bevilja utökning av borgensram för 
Karlshamnsbostäder AB och att ge Karlshamnsbostäder AB godkännande att 
genomföra en försäljning av Hällaryd 1:139, med hänsyn till dåvarande ekonomiska 
begräsningar i låneutrymmet.    
 
I kommunprogrammet 2019-2022 har beslutats att bedriva en aktiv bostadspolitik för att 
tillgodose olika behov av bostäder. I det av kommunfullmäktige antagna ägardirektivet 
framgår det att Karlshamnsbostäder ska främja bostadsförsörjningen och ge invånarna 
en ökad valfrihet i valet av bostad. Med hänsyn till att de nuvarande ekonomiska 
förutsägningarna har förändrats finns möjlighet för kommunfullmäktige att ta ett nytt 
beslut gällande Hällaryd 1:139, baserat på de nya förutsättningarna om utökat 
låneutrymme.   
 
Den ekonomiska situationen är trots ett positivt besked om utökat låneutrymme mycket 
ansträngt. Investeringsbehoven i kommunkoncernen överskrider utrymmet med > 500 
mnkr och därtill är det oklart vilken slutkostnad Emigranten etapp 5 kommer att få. 
Restriktivitet och nya prioriteringar i kommunkoncernen är aktuellt för en långsiktigt 
hållbar planering av de investeringsbehov som finns i kommunkoncernen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 187/2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal 
borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
Skrivelse till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att ärendet ska remitteras till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB för beredning.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.   
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Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 13 Attestordning för kommunstyrelsen per 2022-01-01 2020/761 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta ny attestordning för kommunstyrelsens driftbudget med ändringen att det under 
politisk verksamhet ändras från omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd 
till socialnämnden, samt 
 
att attestordning enligt kommunstyrelsens beslut 2021-10-26 § 241 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens attestordning för driftbudget har reviderats enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Attestordning KS 2022 Driftbudget 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar attestant  
Lönechef Annika Risberg  
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Systemförvaltare Jörgen Nilsson  
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Lisa Sunesson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 14 Redovisning av resultat av intern kontroll rörande ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst april 2021 2021/2506 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att se över möjligheten för förtroendevalda att digitalt 
kunna begära ersättning för sina uppdrag.    
 
Sammanfattning 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg föredrar ärendet.  
 
Utgångspunkten för kontrollen är de av kommunfullmäktige beslutade bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda samt kommunstyrelsens beslut om att 
återkommande genomföra stickprovskontroller inom samtliga nämnder vad gäller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda. 

 
Som en följd av detta beslut har samtliga ledamöter och ersättare som erhållit ersättning 
under april månad 2021 ombetts inkomma med underlag som styrker att arbetsgivare 
gjort löneavdrag. Påminnelse har skickats. 
Under perioden april 2021 har 26 ledamöter/ersättare erhållit ersättning för förlorad 
arbetsinkomst vid minst ett sammanträde. Intyg har lämnats av 25 arbetsgivare.  
 
En arbetsgivare har meddelat att löneavdrag ej gjorts. Även den förtroendevalde har 
meddelat att ersättning ej begärts och det finns inte heller något som visar på 
motsatsen. 
 
En förtroendevald/arbetsgivare har ej lämnat intyg. I detta fall har ersättning begärts 
skriftligt. 
 
I båda dessa fall understiger den från kommunen utbetalda ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst 500 kronor. Ordförande i berörda nämnder har informerats. 

 
Ledamöter och ersättare i följande nämnder omfattats av stickprovskontrollen: 

• Kommunstyrelsen 
• Teknik- och fritidsnämnden 
• Byggnadsnämnden 
• Utbildningsnämnden 
• Nämnden för arbete och välfärd 
• Omsorgsnämnden  
• Kommunrevisionen 

Det finns rutiner och det görs ett antal kontroller i samband med ansökan om, samt 
utbetalning av, förlorad arbetsinkomst. Den enskilde ledamoten har ansvar för att vid 
varje förändring av lön meddela detta till löneenheten på särskild blankett, Intyg om 
inkomst/ ändrad inkomst för förtroendevald. 
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Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-21, § 176, att återkommande genomföra 
stickprovskontroller inom samtliga nämnder vad gäller ersättning för förlorad 
arbetsinkomst till förtroendevalda.  
Varje nämnd och styrelse har enligt kommunallagen ansvar för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll i verksamheten. Kontrollpunkten var denna gång ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. De ledamöter och ersättare som erhållit ersättning för förlorad 
arbetsinkomst under april 2021 ombads inkomma med ett intyg från arbetsgivare om att 
löneavdrag gjorts.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19, § §, senast reviderat 2021-05-03, § 71, om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 
Bedömning 
 
Intern kontroll samt befintliga rutiner fungerar tillfredställande. Det kan dock finnas 
anledning till översyn av rutinerna då denna stickprovskontroll visar på mindre 
avvikelser. Bedömningen är att begäran om ersättning ska vara skriftlig för att 
utbetalning ska ske. 
 
Den enskilde ledamoten har ansvar för att vid varje förändring av lön meddela detta till 
löneenheten på särskild blankett. 
 
I nuläget ombeds alla ledamöter vid ny mandatperiod inkomma med besked från 
arbetsgivaren som styrker aktuell lön. För att säkerställa/ajourhålla löneuppgifterna 
skulle det årligen kunna begäras in arbetsgivarintyg på lönen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport april 2021 intern kontroll, ersättning för förlorad arbetsinkomst 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-01-25 

Sida 35(63) 

 
 
§ 15 Bildande av stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 2021/3341 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bilda Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond,   
 
att kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen att utgöra stiftelsens styrelse,  
 
att kommunstyrelsen utses att förvalta stiftelsens förmögenhet och tillgångar i övrigt,  
 
att kommunstyrelsen utser firmatecknare för stiftelsen, två i förening,  
 
att kommunstyrelsen, i dialog med Föreningen för utvecklingsstörda Barn, Unga och 
Vuxna i västra Blekinge (FUB), får uppdraget att upprätta stadgar för stiftelsen 
Sörgårdens aktivitetsfond, samt 
 
att rikta ett tack till föreningen för gåvan och initiativet att bilda aktivitetsfonden.. 
 
Sammanfattning 
 
Inkommen begäran från Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i 
västra Blekinge (FUB) om bildande av Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond har föregåtts 
av dialog med föreningen. Föreningen har även inkommit med förslag på fondens 
inriktning och underlag för upprättande av stadgar.  
 
Fonden riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
eller förståndshandikapp folkbokförda i västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg eller 
Olofströms kommuner). Sölvesborgs och Olofströms kommuner föreslås därför ges 
möjlighet att ha representanter/ kontaktpersoner för dialog kring beslut om att bevilja 
bidrag ur fonden.  
 
Bakgrund 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i västra Blekinge (FUB) har 
inkommit med begäran om att kommunen bildar en stiftelse för donationsfond. 
Föreningen har avyttrat fritidsanläggningen Sörgården och avser donera intäkterna från 
försäljningen till en donationsfond. Förslaget på fondens namn är Sörgårdens 
aktivitetsfond. 
 
Fonden riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
eller förståndshandikapp folkbokförda i västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg eller 
Olofströms kommuner). Målet är att ge personer i denna grupp bidrag till att kunna 
genomföra en semesterresa eller gå på kultur- eller sportarrangemang. 
 
Bedömning 
Utifrån dialogerna med företrädare för föreningen samt föreningens förslag till inriktning 
är bedömningen att det finns goda förutsättningar för att aktivitetsfonden under en 
längre tid kommer att kunna bidra till positiva upplevelser för de personer fonden riktar 
sig till. 
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Administrationen av sökande inklusive beslut föreslås hanteras på tjänstemannanivå i 
kommunen för att få en snabb samt effektiv hantering. Då fondens målgrupp även 
omfattar boende i Sölvesborgs och Olofströms kommuner bör dessa kommuner ha 
kontaktpersoner som även blir delaktiga i besluten om att bevilja bidrag ur fonden. 
Kommunen har sedan tidigare upphandlat stiftelseadministration vad gäller den 
ekonomiadministrativa delen som även denna stiftelse skulle kunna omfattas av.  
 
Den samlade bedömningen är därmed att stiftelsen bör bildas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Begäran om bildande av stiftelse för donationsfond 
Bilaga 1 Formalia bilande av stiftelse 
Bilaga 2 Förslag till stadgar för Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 
 
Beslutet skickas till 
 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i västra Blekinge (FUB) 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Nämndkansliet  
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§ 16 Införande av vård- och omsorgscollege 2021/2739 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiva till införandet av ett vård- och omsorgscollege i Karlshamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Det pågår sedan en längre tid tillbaka en dialog i Blekinge om att etablera ett vård- och 
omsorgscollege, vilket finns i de allra flesta län i Sverige. För att kunna starta ett vård- 
och omsorgscollege krävs att minst tre kommuner samt regionen ingår. 
 
Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna 
verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår 
från tio kvalitetskriterier. Vård- och omsorgscollege arbetar för att öka intresset för 
utbildningar och yrken inom vård och omsorg, och det innebär även en kvalitetsstämpel 
på utbildningen. 
 
Omsorgsnämnden ser positivt på att i samverkan med flera kommuner och regionen 
arbeta för att införa vård- och omsorgscollege i Blekinge och därigenom möjligheten till 
att ytterligare förbättra samarbetet kring utbildningsfrågor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 211, att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden beslutade 2021-11-23, § 66, att 
ställa sig positiva till Karlshamns kommuns medverkan i vård- och omsorgscollege. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 124 2021 Vård- och omsorgscollege 
Protokollsutdrag UN § 66 2021 Yttrande över införande av vård- och 
omsorgscollege i Blekinge 
Beslut kommunfullmäktige Karlskrona 2021-10-28, § 184 Etablering av ett vård- 
och omsorgscollege i Blekinge 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Marie Sällström (S), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp 
(KD), Leif Håkansson (S), Bodil Frigren Ericsson (L), Tor Billing (SD) och Mats Dahlbom 
(C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
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Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 17 Tillsynsplaner avseende servering och försäljning av alkoholhaltiga drycker 

2022 2021/3400 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta Miljöförbundet Blekinge Västs förslag till tillsynsplaner rörande servering och 
försäljning av alkoholhaltiga drycker för år 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta tillsynsplan som lämnas till 
Länsstyrelsen, som är regional tillsynsmyndighet i landet. Tillsynsplanen ska innehålla 
uppgifter om antal tillsynsbesök, inriktning och uppföljning. Planen ska förankras och 
samordnas med berörda myndigheter.  
 
Tillsynsplanerna rörande servering och försäljning av alkoholhaltiga drycker för år 2022 
har tagits fram av Miljöförbundet Blekinge väst. Planerna har redovisats för 
alkoholhandläggaren i Karlshamns kommun.  
 
Tillsynsplanerna kommer efter nästa årsskifte att återrapporteras till kommunstyrelsen 
för att delges uppgift om utfört tillsynsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöförbundet Blekinge Västs upprättade förslag till beslut avseende tillsynsplaner. 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge väst  
Länsstyrelsen i Blekinge län  
Tillståndsenheten i västra Blekinge 
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§ 18 Karlshamnsförslag - Brygga från Näsviken 2022/94 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå förslaget med hänvisning till att intentionen i förslaget redan genomförts i och 
med beslutet rörande projekt Sommargata Skeppsbron.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd. 
 
2021-10-04 lämnades förslag om att bygga en lång brygga från Näsviken ut mot piren 
som skulle kunna inne hålla restauranger, glasskiosker etc. Förslaget har under 
publicering uppnått 90 röster. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2022-01-04 
Förslag inlämnat 2021-01-04 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Nämndsekreterare Herman Persson 
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§ 19 Revidering av taxor och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområden 

2021/3431 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde. 
 
Sammanfattning 
 
Taxor och avgifter för kulturnämndens verksamheter bibliotek och kultur uppdaterades 
senast 2018. Sedan dess har musikskolan tillförts kulturnämnden med de taxor och 
avgifter som ingår i den verksamheten. 
 
I slutet av 2020 slog Karlshamns, Olofströms, Ronnebys och Sölvesborgs kommuner 
ihop sina bibliotekskataloger och bildade Blekingebiblioteken. I samverkan mellan 
biblioteken är det önskvärt med så lika förutsättningar som möjligt för alla låntagare i de 
fyra kommunerna. 
 
Avgifternas storlek avseende det som rör Blekingebibliotekens verksamhet i Karlshamns 
kommun kommer fortsättningsvis att följa ändringar i samverkan med Olofströms, 
Ronnebys och Sölvesborgs kommuner så att lika förutsättningar ges för alla låntagare i 
de fyra kommunerna. 
 
I det samlade dokumentet för taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde 
ska författarbesök 1 (besök av mer kända författare) läggas till med avgift 90 kr. 
Författarbesök 2 (besök av mindre kända samt lokala författare) ska läggas till med 
avgift 50 kr. Dessa avgifter finns med i tidigare taxa och är oförändrade. 
 
Kulturnämndens taxor och avgifter ska fortsättningsvis revideras en gång per år. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och beslutet bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 99/2021 Taxor och avgifter inom kulturnämndens 
verksamhetsområden 
Förslag till taxor och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområden 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Enhetschef musikskolan Fredrik Gustafsson 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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§ 20 Motion om att stoppa släggor som kan gå fel - Görgen Lennartsson (SD) och 

Håkan Abrahamsson (SD) 2019/4003 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Håkan Abrahamsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om att stoppa släggor som kan gå fel.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att ersätta släggburen som finns på Vägga till en som är godkänd för tävling, alternativt 
förändra den som är på plats så att den blir godkänd.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 34, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kultur- och fritidsavdelningen har en dialog med friidrottsklubben, IF UDD, om hur de 
tillsammans kan göra kastburen säker på Vägga IP.  
 
Senaste besöket var 2021-08-17 för att se över ytterligare lösningar.  
I dagsläget saknas medel för att göra ett nyinköp av kastbur och det är klubben 
medveten om. Med detta i beaktning så görs justeringar tillsammans med klubben för att 
göra befintlig kastbur säker. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-25 
Motion om att stoppa släggor som kan gå fel - Görgen Lennarthsson (SD) och  
Håkan Abrahamsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 21 Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder ska 

inte köpas in av kommunen - Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson 
(SD) 2019/4030 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennartsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om att kött från djur som slaktats med 
smärtsamma slaktmetoder inte ska köpas in av kommunen.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att se till så att kött från djur som plågas vid slakt inte ska köpas in till kommunens 
verksamheter. 
 
att inte köpa in kött från grisar som bedövats med koldioxid – oavsett om köttet är 
kravmärkt eller ej.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21, § 37, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunens krav vid upphandling är att det kött som köps in bara får komma från djur 
som hanterats enligt de djurskyddsregler som gäller i Sverige. Att ställa krav utöver 
detta bedöms i dagsläget inte vara förenligt med Lagen om offentlig upphandling.  
 
Att som kommun ställa upp egna djurskyddskrav kan också vara problematiskt när det 
gäller uppföljning. Kommunen har inte mandat, kompetens eller resurser för att följa upp 
att verksamheter, i detta fall slakterier, följer andra krav än gällande lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06 
Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder ska inte köpas 
in av kommunen - Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Charlott Lorentzen (MP) yrkar bifall till den första att-satsen och avslag på den andra.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar avslag på motionen.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena rörande första att-satsen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå densamma.  
 
Ordförande ställer vidare proposition på yrkandena rörande andra att-satsen och finner 
att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå densamma.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  
 
Protokollsanteckning 
 
Charlott Lorentzen (MP) begär och beviljas följande protokollsanteckning: 
 
Ur ett nationellt perspektiv är denna motions intentioner högst intressanta och borde 
genomföras på riksnivå. Jag yrkar för genomförande av den första att-satsen då denna 
speglar Miljöpartiets ideologi. Vi vill se en skärpning av djurrättsskyddet och framförallt 
för att minska eller helst eliminera lidandet för djur, dels under deras liv, dels vid slakt. 
 
Ur ett kommunalt perspektiv är det svårt att ställa sådana krav som föreslås i motionen 
utan att skapa akuta problem för kostenheten. Att som enda kommun eller en av väldigt 
få kommuner ställa sådana krav som föreslås, kan vi förstå att det kan uppfattas som 
ekonomiskt och administrativt ohållbart. 
 
Vad gäller den andra att-satsen finns det idag fler djur än grisar som bedövas genom 
gasning med koldioxid, vilket för alla djur kan vara ångestframkallande och smärtsamt. 
Att det dessutom inte ger en hundraprocentig säkerhet att djuren bedövas/svimmar gör 
saken ännu värre. 
 
Miljöpartiet ser motionens intentioner som ett långsiktigt realistiskt mål som alla 
kommuner bör sträva mot och uppnå så snart som möjligt. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 22 Motion om upphandling av fastighetsmäklare - Magnus Gärdebring (M) m.fl. 

2021/1227 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad utifrån att upphandling av mäklartjänst inte kan anses 
nödvändig då det bedöms att beloppsgränsen för upphandling inte kommer att uppnås. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren (M) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunen genomför en upphandling av mäklartjänst för försäljning av fastigheter, 
egendom och bolag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 213, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I dagsläget direktupphandlas mäklartjänster vid behov om försäljningen inte hanteras i 
egen regi, eftersom volymen på försäljningar inte är så hög att det kräver ett längre 
avtal. Skulle man välja att inte hantera några försäljningar i egen regi kan volymen 
komma upp i en sådan nivå att en formell upphandling av ramavtal krävs.  
 
Förvaltningen bedömer dock att det inte vore kostnadseffektivt att använda extern part i 
de fall som priset för marken/tillgången redan är satt. Detta gäller exempelvis tomtmark 
för bostäder och etableringar. Skulle man välja att i större utsträckning använda externa 
resurser för försäljning bedöms det ändå kunna hanteras som offertförfarande och 
direktupphandling. 
 
När det gäller egendom så finns i dagsläget en upphandlad funktion vad avser fordon. I 
övrigt är avyttrande av tillgångar väldigt liten och sällan förekommande. 
 
Det är ett rimligt antagande att den funktion som krävs inte kan tillhandahållas av en 
ensam aktör varför en uppdelning är rimlig utifrån vilken kompetens som krävs i 
respektive försäljning, precis som sägs i motionen. Även detta talar för att köp av extern 
tjänst kan ske genom offertförfarande och direktupphandling. 
 
Det finns inget som i dagsläget hindrar att mäklare används i högre grad förutom att det 
kan bli en fördyring jämfört med idag alternativt att det uppstår en övertalighet i 
förvaltningsorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
Motion om upphandling av fastighetsmäklare – Magnus Gärdebring (M) m.fl. 
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Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD) och Bodil Frigren 
Ericsson (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp 
(KD) och Magnus Sandgren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 23 Motion om trygghetsskapande åtgärd genom att ta hjälp av A-traktorer - 

Tommy Mikkelsen och Görgen Lennarthsson (SD) 2021/1355 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Tommy Mikkelsen (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att skapa ett projekt likt ”Grannsamverkan unga” där 
unga förare som kör Epa eller A-traktor kan få bensinpengar.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 214, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen föreslås alltså att kommunen skapar ett projekt likt ”grannsamverkan ung” 
som finns i ett antal andra kommuner. I dessa kommuner har det initialt varit ett initiativ 
från polisen, då det förekommit mycket inbrott i vissa bostadsområden vilket har skapat 
en otrygghet.  
 
I Karlshamn arbetar vi med flera olika sorters främjande och förebyggande arbete. Detta 
genom både uppsökande verksamhet i form av fältgruppsverksamhet, men även ett 
samarbete med nattvandrande föreningsliv som ger oss ett flertal vuxna ute i våra olika 
kommundelar i stort sett varje helg, året runt.  
 
Utöver detta har kommunen fritidsgårdsverksamhet, som även den finns i kommunens 
olika delar. Som en del i det förebyggande arbetet stödjer vi också polisen för att kunna 
utöka antalet grannsamverkansområden i Karlshamn. Grannsamverkan är en bra metod 
som engagerar de boende i ett område för att förebygga inbrott och brand i bostad.  
 
I den samverkansöverenskommelse som finns mellan polis och kommun erbjuder 
kommunen polisen därför stöd med olika åtgärder för att underlätta arbetet med att 
sprida Grannsamverkan.  
 
I Karlshamns kommun arbetar polisen och kommunen i nära samarbete vad det gäller 
den lokala lägesbilden. Den gemensamma lägesbilden visar tydligt på den lokala 
problembilden och utgör stöd när insatser och aktiviteter ska prioriteras. I dagsläget 
bedömer vi utifrån lägesbilden inte att ett ökat arbete mot inbrott är aktuellt.  
 
Grundtanken att inkludera ungdomar i det förebyggande och främjande arbetet är dock 
god och är något som vi strävar efter i flera av kommunens verksamheter. Ett ökat 
inflytande och möjlighet att påverka i det dagliga. Kunskapen om metoden 
”Grannsamverkan ung” har vi därför med oss som en möjlig utveckling om lägesbilden 
skulle förändras. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
Motion om trygghetsskapande åtgärd genom att ta hjälp av A-traktorer –  
Tommy Mikkelsen och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (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 till förmån 
för eget yrkande.   
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 24 Motion om att Karlshamns kommun ska följa Livsmedelsverkets 

rekommendation om att plus 75 ska inta D-vitamin - Björn T Nurhadi (SD) m.fl. 
2021/1356 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde  
2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till kommunstyrelsen så att alla dem som är fyllda 75 år och är bosatta i 
kommunen får gratis tillgång till D-vitamin.  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till så att kommunen tillhandahåller kosttillskott 
enligt Livsmedelsverkets rekommendationer när det kommer till de som bor i kommunen 
och har stöd enligt LSS eller SOL.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 215, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen och omsorgsnämnden för beredning.  
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 145 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att den demografiska utvecklingen pekar på att 
antalet äldre kommer att öka, invånare 80 år och uppåt förväntas öka med ca 30 % 
under de kommande 10 åren. En god hälsa för hela befolkningen är ett vinnande 
koncept både för den enskilde medborgaren och för samhället i stort.  
 
Det finns dock inte tillräckligt med kunskap som tyder på att D-vitamin skulle påverka 
graden av sjukdomstillståndet i samband med covid-19 infektion, enligt 
Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, men däremot finns det starka kopplingar 
till bland annat immunförsvaret och benskörhet.  
 
Personer med medicinskt behov av D-vitamintillskott får detta förskrivet via hälso- och 
sjukvården. I övrigt kan det finnas andra förebyggande insatser som också kan vara 
effektivt för en god hälsa. Bra kost och motion samt gemenskap med andra är faktorer 
som påverkar hälsan positivt.  
 
Det pågår en del aktiviteter i kommunen kopplat till träffpunktverksamheterna. Därutöver 
har föreningar möjlighet att ansöka om stöd för att bidra till aktiviteter i verksamheten.  
I syfte att utöka samverkan med föreningslivet samt även aktiviteterna för de äldre har 
omsorgsnämnden under året beslutat om att ändra föreningsbidraget till aktivitetsstöd.  
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av folkhälsostrateg  
Jenny Andersson. I förslaget till yttrande skriver Jenny Andersson att ha brister på 
näringsämnen är aldrig gynnsamt och ska undvikas i allra möjligaste mån. Vissa 
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grupper är i större risk än andra att få brister i sitt vitaminintag och gruppen äldre är en 
av dessa.  
 
Som i motionen även beskrivs så är begränsad utevistelse en av anledningarna till att vi 
människor kan få brist på D-vitamin. Dels får vi i oss D-vitamin genom maten vi äter, 
men även från solens strålar. Det är dock relativt kort utevistelse som krävs för att 
tillgodose behovet av D-vitamin, men det kan ändå vara svårt att tillgodose hos vissa 
extra sårbara grupper. En kvart två till tre dagar i veckan under sommarmånaderna 
räcker och vitaminet kan även lagras i kroppen så att det räcker under hela 
vinterhalvåret.  
 
Om gratis D-vitamin skulle ordineras till alla boende i Karlshamn som är 75 år eller äldre 
bör dock diskuteras. Livsmedelsverket rekommenderar +75 år att ta tillskott av 20 mg  
D-vitamin om dagen. Även barn under 2 år rekommenderas ett extra intag av D-vitamin 
genom D droppar som ordineras av regionens mödrahälsovård. Anses tillskottet viktigt 
för målgruppen bör regionen genom primärvården fokusera ytterligare på att identifiera 
näringsbrist hos äldre för att vidare skriva ut tillskott av D-vitamin. Att förse hela 
målgruppen med kosttillskott anses vara en fråga för regionen och då bör en nationell 
rekommendation ligga till grund för detta.  
 
Grundtanken i motionen är god och skulle gynna den äldre befolkningen i Karlshamn ur 
ett folkhälsoperspektiv. Det finns dock inte tillräckligt med kunskap som tyder på att  
D-vitamin skulle påverka graden av sjukdomstillståndet i samband med covid-19 
infektion, enligt Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, men däremot finns det 
starka kopplingar till bland annat immunförsvaret och benskörhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-16 
Motion om att Karlshamns kommun ska följa Livsmedelsverkets rekommendation om att 
plus 75 ska inta D-vitamin – Björn Nurhadi (SD) m.fl. 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (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 till förmån 
för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 25 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 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionens första att-sats, samt 
 
att avslå motionens andra att-sats.  
 
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, samt 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-21, § 312, att återremittera ärendet till HR-chefen 
för komplettering med yttrande kopplat till arbetsrätt. 
 
I kompletterande yttrande 2022-01-10 skriver HR-chef Marie Björnsson följande: 
 
Då det finns en avrådan från generellt utökat krav och då ett sådant krav skulle innebära 
flera nackdelar (såsom ökad administration, försenade rekryteringsprocesser och 
kontroll utöver lagbefogenhet), föreslås att bedömning görs i varje enskilt fall och 
tillämpas för de tjänster där arbetsgivaren anser det motiverat, såsom till exempel vid 
ensamarbete. Det är viktigt att poängtera att begäran om utdrag under pågående 
anställning endast kan ske på frivillig basis och inte kan krävas av arbetsgivaren. Det 
förändrar heller inte arbetsrätten och är inte avskedsgrundande. Slutsatsen är att ett 
generellt utökat krav inte ger något mervärde för verksamhet och brukare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion registerutdrag 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
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Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp 
(KD), Magnus Sandgren (M) och Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 26 Delårsrapport 2021 Räddningstjänsten Västra Blekinge 2021/2551 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-18, § 32, att överlåta till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ärendet inför behandling i 
kommunstyrelsen 2022-01-25 ska kompletteras med delårsrapport 2021 för 
Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Ärendet har nu kompletterats med aktuell delårsrapport.  
 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport 2021 
Utlåtande avseende delårsrapport 2021 
Granskning av delårsrapport 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 32/2022 Delårsrapport 2021 Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 27 Delårsrapport 2021 Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2021/2551 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
 
att godkänna delårsrapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har tillsänt förbundets medlemmar 
delårsbokslut för perioden januari-augusti 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas utlåtande gällande Curas delårsrapport per 2021-08-31 
Beslut om delårsrapport för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 28 Delårsrapport 2021 Miljöförbundet Blekinge Väst 2021/2551 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten för 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-augusti 2021.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-18, § 34, att överlåta till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ärendet inför behandling i 
kommunstyrelsen 2022-01-25 ska kompletteras med delårsrapport 2021 för 
Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Ärendet har nu kompletterats med aktuell delårsrapport.  
 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga § 59 Delårsbokslut 1 jan- 31 aug 2021 
Bilaga § 74 Revisorernas utlåtande 
Bilaga § 74 Granskning-av-delarsrapport-2021-Miljoforbundet-Blekinge-Vast 
Protokollsutdrag KSAU § 34/2022 Delårsrapport 2021 Miljöförbundet Blekinge 
Väst 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 29 Antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden 2022-

10-15 - 2026-10-14 2022/125 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 51, samt  
 
att antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 
parti får i kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 5 kap. 5 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige hur många ledamöter 
som kommunfullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 51 i 
kommuner med över 24 000 upp till och med 36 000 röstberättigade.  
Antalet röstberättigade ska, enligt 5 kap. 6 § kommunallagen, beräknas på grundval av 
uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av 
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. 
Enligt uppgifter från Valmyndighetens hemsida hade Karlshamns kommun 25 774 
röstberättigade detta datum.  
 
Om kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska ändras, 
ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Beslutet 
ska fattas före utgången av februari månad valåret och länsstyrelsen ska genast 
underrättas om beslutet (5 kap. 7 § kommunallagen).  
 
Kommunfullmäktige ska vidare, enligt 5 kap. 8 § kommunallagen, bestämma hur många 
ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal 
platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari 
månad valåret och länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet. Av 14 kap. 17 § 
vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter i kommunfullmäktige 
alltid kommer utses två ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Valnämnden 
Länsstyrelsen Blekinge 
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§ 30 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 2022/190 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 483 000 kronor till Karlshamns 
socialdemokratiska arbetarkommun, samt 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Kristdemokraterna i 
Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 87, fastställt och 2018-03-19, § 37, reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. I 2 § i de lokala 
reglerna för kommunalt partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av prisbasbeloppet och 
mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet. 
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2022: 
 
Grundstöd:    Mandatbundet stöd: 
100 % av basbeloppet 48 300 kronor  50 % av basbeloppet 24 150 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Karlshamns socialdemokratiska arbetarkommun har 2022-01-10 inkommit med skriftlig 
redovisning samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan 
(48 300 + 18 x 24 150 = 483 000) ska 483 000 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Kristdemokraterna i Karlshamn har 2022-01-10 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 
Ansökan om kommunalt partistöd för 2022 - Karlshamns Socialdemokratiska 
Arbetarekommun 
Granskningsintyg 
Ansökan om kommunalt partistöd för 2022 - Kristdemokraterna i Karlshamn 
Regler för kommunalt partistöd 
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Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Controller Susanne Andersen 
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§ 31 Redovisning av delegationsbeslut januari 2022 2022/202 
 
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 14 december 2021 – 19 januari 2022 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport redovisning av delegationsbeslut KS januari 2022 
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§ 32 Handlingar för kännedom januari 2022 2022/201 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 14 december 2021 – 19 
januari 2022 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom KS januari 2022 
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§ 33 Nämndinitiativ från miljöpartiet gällande mer resurser till arbete med miljö, 

klimat och hållbarhet 2022/303 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera nämndinitiativet till kommundirektören för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiet de gröna i Karlshamn har genom Charlott Lorentzen 2022-01-25 inkommit 
med nämndinitiativ gällande mer resurser till arbete med miljö, klimat och hållbarhet.  
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda, med miljörådet som en remissinstans, 
behovet av resurser för arbetet med miljö, klimat och ekologisk/miljömässig hållbarhet 
nu och de kommande åren, samt 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja tillsättning av de tjänster eller resurser 
som behövs akut samt att återkomma till Kommunstyrelsen, senast i juni 2022, med en 
rapport över de resurser som tillsats akut samt de resurser som behövs ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndinitiativ från miljöpartiet gällande mer resurser till arbete med miljö, klimat 
och hållbarhet 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 
 


