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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 17:45 (ajournering klockan 14:55 – 15:15)  

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ej §§ 65-66 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, ordf §§ 65-66 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, tom § 73 Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Ulla Sandgren (S) 
Jan-Åke Berg (S), tom § 73 
Sofie Ekenberg (C), §§ 65-66 
Claes Jansson (MP), §§ 65-66 
Sofie Ekenberg (C), from § 73 
Ulf Ohlsson (M), from § 74 

 Marie Sällström (S) 
Christel Friskopp (S) 
Annika Westerlund (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Mats Dahlbom (C) 
Annika Westerlund (S) 
Elin Petersson (M) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), tom § 73, Görgen Lennarthsson (SD), Lars-Olof Larsson (KD), 
tom § 48 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jonna Nilsson, förvaltningsjurist §§ 40-48 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB §§ 40-48 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef §§ 40-42 
Mathias Wijk, etableringschef § 45 
Jenny Andersson, trygghetssamordnare § 47 

 

 

Paragrafer 40-83  

Utses att justera Ida Larsson (S) 

Justeringsdatum  2022-03-24 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Magnus Gärdebring, §§ 65-66 
   
Justerande Digital signatur  
 

                              Ida Larsson  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-03-22 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-24 

Tillkännages t.o.m: 2022-03-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 40 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Ida Larsson (S) att justera protokollet. 
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§ 41 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 42 Information från Karlshamns Hamn AB  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Mats Olsson, VD Karlshamns hamn, informerar om hamnens verksamhet och dess 
förutsättningar samt historik och framtida utmaningar. 
 
Vidare redogör Mats Olsson för de ekonomiska konsekvenserna för Karlshamns Hamn 
AB vid en blockad mot ryska fartyg samt vad som gäller vid blockader och sanktioner 
generellt. Karlshamns Hamn AB flaggar för att bolaget riskerar att tappa 15 mkr som en 
konsekvens av att inte ta emot rysk olja.  
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§ 43 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 
Pandemiläget är på väg att klinga av. Sjukskrivningstalen sjunker men är fortfarande 
höga. Restriktioner gäller fortfarande inom vård- och omsorg. Ingen påverkan på 
verksamheterna med anledning av pandemin.  
 
Ukraina - kommunen har höjt beredskapen. Det av kommunen iordningsställda 
evakueringsboendet i ABU Garcia-hallen har inte behövts nyttjas. Vi är fortfarande 
beredda att med kort varsel ta emot det antal flyktingar som Länsstyrelsen ber oss ta 
emot. Boendet i ABU Garcia-hallen har nu avvecklats och källarvåningen på 
Båtmansgården kommer istället att fungera som evakueringsboende framöver.  
 
Karlshamn har ännu inte tagit emot några flyktingar. Det beräknas att Sverige kommer 
att ta emot ungefär 200 000 flyktingar från Ukraina innan sommaren. Hittills har 85 
personer kommit till Blekinge.  
 
Det föreligger inget direkt militärt hot mot Sverige i närtid men däremot hot mot IT-
infrastruktur liksom desinformationskampanjer.  
 
Kommunen har köpt in materiel och har personal i beredskap vilket kostar en del. 
Kontakt med frivilligorganisationer och ideella krafter är etablerad. 
 
Arbetet med personalminskningar fortsätter under 2022. Avstämning görs i samband 
med aprilresultatet kring var vi ekonomiskt befinner oss. 
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§ 46 Försäljning av Karlshamn 5:10 Isfabriken 2022/442 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
köpekontrakt gällande Karlshamn 5:10 med Backhand Backhand AB för en köpeskilling 
om 775 000 kr, samt  
 
att fastighetsreglera ca 330 kvadratmeter till Karlshamn 5:10. Backhand Backhand AB 
ska betala 400 kr per kvadratmeter. 
 
Sammanfattning 
 
Backhand Backhand AB (Peter Johansson) är intresserade av att förvärva Karlshamn 
5:10 för att bedriva restaurangverksamhet. Företaget har tagit fram skisser och 
visionsbilder på hur de vill disponera byggnaden och omkringliggande mark, se bilaga 1 
och bilaga 2. 
 
Fastigheten köptes 2015 för 710 000 kronor, i december 2020 värderades den av 
Värderingsbyrån till 775 000 kronor. Fastigheten har ett bokfört värde på 57 718 kronor. 
 
Företaget behöver ytterligare mark till uteservering, karta bilaga 3. Omkringliggande 
mark på Karlshamn 5:1 har i mars 2020 värderats av Värderingsbyrån till 400 kronor per 
kvadratmeter. 
 
P-A Lindgren Oljor & Energi AB har en bränsletank intill isfabriken som eventuellt 
behöver flyttas. Tanken tillgodoser skärgårdstrafiken, sjöräddningen och fiskarna med 
bränsle. Kontakt har tagits med bolaget och de kan tänka sig att tillsammans med 
kommunen hitta en annan plats för tanken. 
 
Skärgårdstrafiken lägger till vid isfabriken idag vilket Peter Johansson ser som positivt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Visionsbild 
Projektöversikt 
Kartbild 
Köpeavtal 
Protokollsutdrag KSAU § 63/2022 Försäljning av Karlshamn 5:10 Isfabriken 
Värdeutlåtande Isfabriken 
Värdeutlåtande mark 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

Sida 13(70) 

 
 
§ 47 Medborgarlöfte 2022 2021/3020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna förslag till medborgarlöfte för 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2021 har det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Karlshamn 
kommun utvecklats i hög omfattning. Årligen skriver kommun och polis gemensamt 
under ett medborgarlöfte där åtgärder prioriteras som har utgångspunkt i de behov som 
finns i kommunen. 
  
Med start i våras har vi tillsammans arbetat för att skapa en gemensam lägesbild över 
brottslighet och trygghet i Karlshamns kommun. Vid regelbundna möten träffas 
företrädare för kommun och polis för att informera varandra om inträffade händelser och 
uppmärksammade trender eller fenomen. Utifrån den lägesbild vi ser har vi nu valt att 
prioritera att arbeta med barn och unga, samt platser där lägesbilden visar att 
medborgare känner sig otrygga.  
 
Utifrån lokala undersökningar, statistik och observationer ur den lokala lägesbilden har 
ett nytt förslag till medborgarlöfte nu arbetats fram. Under 2022 ska kommun och polis 
tillsammans arbeta för att upptäcka barn och unga som är i risk för utanförskap, 
kriminalitet och/eller missbruk. Vi ska även fortsätta utveckla vår samverkan för att 
stödja utsatta barn och unga och deras familjer. Genom att inkluderade medborgarna i 
det trygghetsskapande arbetet ska vi tillsammans arbeta för att öka tryggheten. I 
beslutsunderlaget kan förslaget läsas i dess helhet. 
 
Efter att det första förslaget till medborgarlöfte återremitterats har förslaget skickats till 
kommunala ungdomsrådet samt kommunala pensionärsrådet på remiss. Synpunkterna 
har tagits i beaktande och ett nytt reviderat förslag till medborgarlöfte finns bifogat som 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarlöfte 2022.reviderat 
Minnesanteckningar KUR 2021-12-20 
Protokoll KPR 2022-01-27 med bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Trygghetssamordnare Jenny Andersson  
Säkerhetschef Mats Hadartz  
Samtliga förvaltningschefer  
Kommunpolis George Nilsson  
Lokalpolisområdeschef Louise Englund 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

Sida 14(70) 

 
 
§ 48 Avveckling av vänortssamarbetet med Svetly 2022/757 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med omedelbar verkan säga upp vänortsavtalet samt avtalet om idrotts- och 
kulturutbyte med Svetly kommun.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-18, § 228, att godkänna avsiktsförklaring mellan 
Svetly kommun i Kaliningrad och Karlshamns kommun. Syftet med avsiktsförklaringen 
var att etablera ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete i olika frågor rörande bland 
annat demokrati, kultur, hamn och infrastruktur.  
 
Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Sven-Åke Svensson (S) undertecknade en ny 
avsiktsförklaring vid ett vänortsbesök i Svetly 26-27 maj 2011. Syftet med denna var att 
vidareutveckla relationen enligt avsiktsförklaringen från 2007 samt att upprätta ett 
vänortsavtal.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07, § 186, om uppdatering av vänortsavtal mellan 
Karlshamns kommun och Svetly kommun. Den 21 juli 2011 undertecknades ett 
vänortsavtal mellan Karlshamns kommun och den ryska staden Svetly i syfte att stärka 
och utveckla vänskap mellan nationerna och etablera ett långsiktigt och ömsesidigt 
samarbete. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna vänortsavtalet 2011-09-05, § 
119. I samband med undertecknandet av vänortsavtalet undertecknades även ett avtal 
om idrotts- och kulturutbyte vilket kommunstyrelsen beslutade att godkänna 2011-08-23, 
§ 229.  
 
Mot bakgrund av det rådande läget avseende Rysslands invasionskrig, terror och 
misstänkta krigsbrott mot Ukraina och dess befolkning föreslås nu att Karlshamns 
kommun, med omedelbar verkan, avvecklar vänortssamarbetet samt avtalet om idrotts- 
och kulturutbyte med den ryska vänorten Svetly. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 228/2007 Avsiktsförklaring mellan Svetly och Karlshamn 
Beslut och beslutsunderlag rörande vänortsavtal med Svetly 2011 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M), Björn Tenland Nurhadi (SD), Britt 
Jämstorp (KD), Leif Håkansson (S), Jan-Åke Berg (S), Mats Dahlbom (C), Elin 
Petersson (M), Charlott Lorentzen (MP), Magnus Sandgren (M), Tor Billing (SD), Marco 
Gustavsson (C), Bodil Frigren Ericsson (L), Ida Larsson (S) och Ulla Sandgren (S) yrkar 
bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Vänortssamordnare Lena Axelsson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
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§ 49 Uppdrag rörande framtagande av krigsorganisation för Karlshamns kommun 

2022/482 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att uppdra åt kommundirektören att påbörja arbetet med framtagande av Karlshamns 
kommuns krigsorganisation, samt 
 
att uppdra åt samtliga förvaltningschefer att säkerställa de resurser som krävs för att 
genomföra arbetet med kommunens krigsorganisation. 
 
Sammanfattning 
 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson föredrar ärendet och informerar om det 
aktuella säkerhetspolitiska läget ur nationellt perspektiv.  
 
Med anledning av en förändrad säkerhetspolitisk situation ska planeringen för civilt 
försvar återupptas enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016–2020. Den 
kommunala verksamheten som består av flera samhällsviktiga funktioner är en av flera 
aktörer i det civila försvaret. Planeringen för höjd beredskap och högsta beredskap tar 
sin utgångspunkt i krisberedskapen.  
 
Målen med civilt försvar är: 
 

• värna om civilbefolkningen, 
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 
• upprätthålla nödvändig försörjning 
• stödja det militära försvaret vid väpnat angrepp 
• motstå externa påtryckningar och stärka försvarsviljan 
• förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fredstid 
• bidra till internationella freds- och humanitära insatser 

 
Det civila och militära försvaret utgör tillsammans totalförsvaret.  
 
Kommuner har en skyldighet att planera så att den kommunala verksamheten fungerar 
även vid höjd beredskap enligt lagen om totalförsvar och höjd beredskap 1992:1403, 
7 §. Vidare har en överenskommelse om det arbetet under perioden 2018–2020 (som 
förlängts) tecknats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, numera SKR). Enligt överenskommelsen ska 
alla kommuner påbörja arbetet avseende de beredskapsförberedelser som behövs för 
verksamheten under höjd beredskap så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom 
totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. Krigsplacering av personal är en utav de 
beredskapsförberedelser som listas i överenskommelsen. 
 
Länsstyrelsen kommer att ge förslag på arbetssätt och finnas som stöd för var och en av 
Blekinges kommuner ska kunna genomföra arbetet med att få en krigsorganisation på 
plats. Arbetet är omfattande och kräver delaktighet från de flesta verksamheter inom 
kommunen.  
 
Arbetet innebär bland annat att ge kunskap om de beredskapslagar som träder in vid 
högsta beredskap och med det tillkommande uppgifter samt identifiering av 
nyckelfunktioner och personer i kommunens verksamheter.  
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Säkerhetsskyddschef samt säkerhetschef är Länsstyrelsens kontakter i Karlshamns 
kommun och kommer leda arbetet i verksamheterna samt ge den kunskap som krävs 
för att genomföra arbetet.  
 
Koncernen kommer delges arbetssätt och erbjudas hjälp med ledning av processen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Rätt person på rätt plats - vägledning för myndigheters arbete med 
krigsorganisation och krigsplacering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
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§ 50 Tilläggsanslag för tjänst som informationssäkerhetsansvarig inom 

administrativa avdelningen 2022/822 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja ett tilläggsanslag om 450 000 kr avseende 2022 för inrättande av en tjänst 
som informationssäkerhetsansvarig inom administrativa avdelningen.  
 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.  
 
Sammanfattning 
 
Sveriges kommuner hanterar en betydande del av samhällets tjänster. Kommunernas 
sammanlagda informationsmängd är stor och delar av den är skyddsvärd. Den tekniska 
utvecklingen och digitaliseringen går snabbt. Säkerheten har inte följt med i samma 
tempo. 
 
Kommuner behöver arbeta aktivt med informationssäkerhet och dataskydd. Det innebär 
att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de är korrekta, och 
att obehöriga inte får åtkomst till dem. Samtidigt är en utav kommunens främsta 
uppgifter att göra information snabbt tillgänglig för den som vill ta del av allmänna 
handlingar. För att kunna vara säkra på att information hanteras korrekt och att 
kommunen inte lämnar ut skyddsvärd eller sekretessbelagd information krävs ett gott 
informationssäkerhetsarbete inom organisationen.  
 
Karlshamns kommun har under 2021 startat upp ett stort arbete med att klassa alla 
informationstillgångar och inventera och kartlägga samtliga IT-system och dess 
funktioner. Idag är många IT-system inte längre enbart ett stöd för verksamheten, utan 
en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Det finns även information som inte 
kan hanteras digitalt, t.ex. säkerhetsskyddsklassificerad information som regleras i 
säkerhetsskyddslagen. Det påbörjade informationssäkerhetsarbetet kommer leda till att 
det blir enkelt att förstå vilken information vi ska skydda och på vilket sätt. Detta är en 
del i att undvika incidenter – bygga ett skydd mot it-attacker och läckage av 
personuppgifter.  
 
Rollen som dataskyddssamordnare har under ca 1,5 år inte varit tillsatt vilket har lett till 
att det inte finns någon som samordnar kommunens arbete med frågor kopplat till 
GDPR. Ansvaret för informationssäkerhetsarbetet har legat på Säkerhetsskyddschef 
samt IT-strateg som del av tjänst.  
 
Det finns ett behov av att inrätta en ny tjänst för att driva detta strategiska arbete med 
informationssäkerhet och dataskydd framåt samt att införa en metodik och ett arbetssätt 
för att efterleva lagstiftning och möjliggöra löpande uppföljning. En del i tjänsten är även 
att arbeta med att utbilda samtliga anställda för att skapa trygghet och säkerställa att 
inte information röjs, förändras eller förstörs på grund av fel hantering.  
 
I takt med att det säkerhetspolitiska läget blivit sämre har cyberangreppen blivit fler och 
det krävs kontinuerliga insatser för att säkra vår IT-miljö. Även behovet av att skydda 
skyddsvärden ur perspektivet Sveriges säkerhet har ökat och kravet på säkerhetsskydd 
i kommuner stärkts och kräver en större arbetsinsats. Genom att tillsätta en tjänst som 
informationssäkerhetsansvarig med ansvar även för dataskydd skulle även tid frigöras 
till att jobba ytterligare med säkerhetsskydd och frågor rörande civilt försvar.  
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Tjänsten som informationssäkerhetsansvarig inrättas under administrativ chef inom 
administrativa avdelningen, kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Administrativ chef Christina Svenssons tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ chef Christina Svensson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 51 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn AB som påverkar 

bokslut 2021 2022/558 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen om nedskrivningar som påverkar bokslut 2021 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för att det egna kapitalet 
inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. Med 
hänsyn till detta föreslås ägaren, som är kommunfullmäktige, att göra en 
värdeöverföring som uppgår till mellanskillnaden mellan det nedskrivningsbehov och de 
övervärden som finns på 20,5 mnkr.   
 
Värdeöverföringen behöver ske i två steg där Stadsvapnet i Karlshamn AB i första hand 
är tillfällig mottagare, som förväntas besluta att göra motsvarande värdeöverföring till 
Karlshamnsfastigheter AB för att hantera förlusttäckningen i dotterbolaget.  
Värdeöverföring till följd av förlusttäckning påverkar kommunens resultat negativt för 
2021. 
 
Bakgrund 
 
Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott med hänsyn till 
förlusttäckning. Bolagets resultat kommer att påverkas av ett större nedskrivningsbehov 
gällande nybyggnationen av Emigranten etapp 5. Enligt den vägledning som 
bokföringsnämnden lämnar i K3 ska ett företag per varje balansdag bedöma om det 
finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns 
det en sådan indikation, ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. 
 
Karlshamnsfastigheter AB har konstaterat att det funnits indikation på 
nedskrivningsbehov och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på 
Piren. Värderingen visar att det finns ett nedskrivningsbehov av Emigranten etapp 5 
som är omfattande. Vidare visar också värderingen att de befintliga fastigheter, som 
idag är fullt uthyrda, har ett betydande övervärde. Se nedan tabell.  
 

 
Inledningsvis har dialog förts med yrkesrevisionen för att göra bedömningen om 
samtliga fastigheter på Piren kan ses som en kassagenererandeverksamhet, vilket hade 
medfört att fastigheterna då hade kunnat värderas gemensamt. Bedömningen från de 
auktoriserade revisorerna är att det saknas tillräckliga beroende mellan fastigheterna 
och att intäkterna kan mätas för de enskilda fastigheterna, därmed är de inte att betrakta 
som en kassagenererande enhet (verksamhet).  
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Fastigheterna bedöms alltså som enskilda objekt. Nedskrivningsbehovet av Emigranten 
etapp 5 kommer därför att belasta Karlshamnsfastigheter AB i resultaträkningen med 
hela nedskrivningsbehovet. Bolagets resultat blir negativt och det egna kapitalet blir 
därmed negativt, men kan balanseras upp av en uppskrivningsfond med hänsyn till de 
övervärden som finns i tidigare fastigheter (Badhuset, Frisholmen, Söderport).   
 
Dessa tidigare fastigheter har alltså ett övervärde till följd av ökat marknadsvärden men 
också med anledning av att det har gjorts nedskrivningar även på dessa fastigheter. 
(Nedskrivningbehovet har sannolikt grundat sig på bedömt återvinningsvärde, där 
framtida kassaflöden prognostiseras baserat på uthyrningsgrad och avkastningskrav för 
en given period). De här nedskrivningarna på tidigare fastigheter kan nu återföras och 
kan därmed balansera mot nedskrivningarna i resultatet för Karlshamnsfastigheter.   
 
Den del av övervärdet som finns i de befintliga fastigheterna som inte avser tidigare 
utförda nedskrivningar kommer att hanteras som en uppskrivningsfond i bolaget och blir 
därmed en positiv transaktion till det egna kapitalet (bundet kapital). Ökningen av 
uppskrivningsfonden balanserar då ut det negativa resultat som uppstår pga. 
nedskrivningen i resultaträkningen, inom det egna kapitalet.  
 
I det nedskrivningsbehov som konstaterats för Emigranten etapp 5 finns en del som 
avser förgävesprojektering. Kostnader som inte kan belasta investeringen, med hänsyn 
till att det har skett större förändringar i utförandet av byggnationen. Förändringar som 
initierades av kommunfullmäktige 2014-04-07 och beslutades vid kommunfullmäktige 
2016-06-13. Förändringarna innebar att hela etapp 5 skulle byggas och inte som tidigare 
etapp 5a. Därtill inkluderades en konsertlokal i bygget som också påverkade 
bygghandlingar m.m.   
 
Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för att det egna kapitalet 
inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. 
Stadsvapnet har begränsade möjligheter att tillskjuta finansiella medel och föreslår 
därför att ägaren, som är kommunfullmäktige, gör en värdeöverföring som uppgår till 
mellanskillnaden mellan det nedskrivningsbehov och de övervärden som finns på 20,5 
mnkr. (Stadsvapnet i Karlshamn AB har lämnat kapitaltäckningsgaranti till 
Karlshamnsfastigheter AB.) 
 
Värdeöverföringen behöver ske i två steg där Stadsvapnet i Karlshamn AB i första hand 
är tillfällig mottagare, som förväntas besluta att göra motsvarande värdeöverföring till 
Karlshamnsfastigheter AB för att hantera förlusttäckningen i dotterbolaget. 
Värdeöverföring till följd av förlusttäckning påverkar kommunens resultat negativt för 
2021.  
 
Vidare bör det belysas att den uppskattade slutkostnaden bedömts till 500 mnkr och att 
uppskattningen är högst osäker i dagsläget. Värdet på fastigheten utgår ifrån att 
fastigheten slutförs enligt plan. Om fastigheten inte slutförs enligt plan kommer 
värderingen att påverkas negativt, dvs. ytterligare nedskrivningsbehov uppstår. En 
bedömning av slutkostnaden har forcerats fram till följd av det konstaterade 
nedskrivningsbehovet. Samtliga delar är gjorda i samråd med yrkesrevisorerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-16 
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Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 52 Behov av investeringar 2022 2021/2503 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet till ekonomichefen för komplettering.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har behov av investeringar på 9,1 mnkr och föreslår 
därför en utökning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2022. Behoven avser akuta 
åtgärder och sänkta driftkostnader samt insatser för att få en kostnadseffektiv 
helhetslösning på redan beslutad investering. 
 
Finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna 2021 och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 273 mnkr 2021, vilket 
är 31 mnkr lägre än den budgeterade nivån på 304 mnkr. Detta beror främst på 
tidsförskjutningar i pågående projekt som uppgår till 21,2 mnkr. Behov av investeringar 
uppgår till 9,1 mnkr 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Behov av investeringar 2022 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att ärendet återremitteras för komplettering.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 53 Överföring av budgetmedel för pågående investeringar 2021 2021/2503 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra ej förbrukade investeringsmedel i pågående projekt om 21,2 mnkr till 2022, 
samt 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Sammanfattning 
 
Budgetavvikelser i pågående investeringsprojekt 2021 överförs till 2022 års 
investeringsbudget.  
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 273 mnkr, vilket är 31 
mnkr lägre än den budgeterade nivån på 304 mnkr och motsvarar en genomförande- 
grad på 90 procent. Detta beror främst på tidsförskjutningar i pågående projekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar över 7 mnkr 2021 
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar under 7 mnkr 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 54 Investeringsbehov personbilar 2021/3070 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att utöka investeringsbudgeten med 10 mkr under 2022 för inköp av fordon, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att följa upp de ekonomiska effekterna då särskilt hur 
driftskostnadsminskningarna ska hanteras.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
 
att kommunstyrelsen inom ramen för budgetprocessen 2023 och framåt tar hänsyn till 
den förändrade principen för finansiering av fordonsparken. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 om en förändrad princip för finansiering av 
personbilar. Syftet är att genom egna inköp och egen finansiering istället för leasing 
minska kommunens totala kostnader. Beslutet togs efter att kommunfullmäktige beslutat 
om investeringsramarna för 2022 vilka därför nu behöver revideras utifrån den ändrade 
inriktningen. 
 
Efter tidigare beslut är hanteringen av personbilar och mindre arbetsbilar samordnad för 
hela förvaltningsorganisationen och detta är fullt genomfört från och med januari 2022. I 
samband men inventering av fordonsbeståndet konstateras att ett antal fordon inte 
uppfyller de krav på krocksäkerhet som ställs i kommunens reseriktlinjer varför dessa 
behöver bytas ut snarast. I övrigt kommer förändringar i antalet år som fordonen brukas 
och hur långt de går innan utbyte förlängas och möjligheten till köp av nyare begagnade 
fordon öppnas upp.  
 
Resultatet är att bilar äldre än 10 år och/eller som gått mer än 9 000 mil byts ut i första 
läget vilket ger ett inköpsbehov på drygt 30 bilar till en totalkostnad på ca 10 mkr (bilaga) 
under 2022. Långa leveranstider gör att utgifterna delvis kommer under 2023. 
 
Inför 2023 beräknas behovet mer än halveras (ca 4 mkr) för att sedan efter införandet av 
fler bilpooler kunna minska ytterligare under följande år efterhand som de nya riktlinjerna 
implementeras. Kommunens leasingåtagande minskar även betydligt under kommande 
år och de bilarna kan även användas i verksamheten efter att leasingperioden löpt ut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation Karlshamns kommuns bilpark 2022 
Kommunens bilpark - planerade bilbyten 2022 utifrån begränsade 
investeringsmedel 
Protokollsutdrag KS § 265/2021 Ny princip för finansiering av köp av personbilar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 55 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 2014/487 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna informationen om avsättning som påverkar bokslut 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Översiktsplanen fastställer 
att marken kan användas för park- och idrottsändamål, vilket efterfrågas i området, men 
också för en eventuell solcellspark. 
 
I dialog med Miljöförbundet Blekinge Väst gällande möjligheten att anlägga solcellspark 
(ej beslutad) på Hunnemaradeponin har det framkommit att det med stor sannolikhet 
kommer att ställas krav på sluttäckning av deponin. Åtgärder som är nödvändiga oavsett 
hur marken kommer att nyttjas. 
  
Att sanera och sluttäcka marken kommer att kräva ett större ekonomiskt utrymme enligt 
den utredning som presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2021-03-16. Med hänsyn till det ska avsättningar ske vilket bedöms motsvara 27,0 mnkr 
under 2021, för arbetet med sluttäckning. Det primära skyddsobjektet i området är 
Väggaviken. I samband med en sluttäckning kan andra åtgärder bli aktuella, som inte är 
kända i nuläget, för att begränsa spridning av föroreningar till yt- och grundvatten i 
området, vilka tillkommer utöver sluttäckningskostnaderna. Om nya omständigheter 
uppstår som kräver tillkommande åtgärder omprövas nivån på avsättningen årligen.  
 
Den ekonomiska påverkan på resultatet för 2021 kommer inte att leda till att 
kommunens resultat blir negativt.  
 
Bakgrund och överväganden 
 
Enligt LKBR 6 kap 8 § och RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska en 
avsättning redovisas om en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller 
flera inträffade händelser som medför att det sannolikt blir ett utflöde av resurser för att 
reglera förbindelsen samt att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet.  
 
Rekommendationen anger att det ska finnas legala förpliktelser, Miljöbalken 1998:808 
kräver att kommunen återställer deponin genom sluttäckning när deponin inte längre 
kan eller får användas för deponeringsändamål.  
 
I dialog med Miljöförbundet Blekinge Väst gällande möjligheten att anlägga solcellspark 
på Hunnemaradeponin, har det framkommit att det med stor sannolikhet kommer att 
ställas krav på sluttäckning av deponin. Sluttäckning planeras att påbörjas år 2023 
alternativt 2024. 
 
Vidare ska en avsättning göras enligt RKR med det belopp som är den bästa 
uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen. Att sluttäcka deponin beräknas kosta 27,0 mnkr. Beloppet för sluttäckning 
baserar sig på den åtgärdsutredning som gjordes och presenterades 2021-03-16. Ny 
bedömning kommer att ske årligen fram tills saneringen och sluttäckningen är 
genomförd.   
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Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 56 Framtagande av markexploateringsstrategi 2022/258 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till markexploateringsstrategi,  
 
att markexploateringsstrategin ska  
 

• fungera som en utbyggnadsplan kopplad till kommunens översiktsplan och andra 
strategiska beslut  

• vara ett underlag för kommunens strategiska arbete med markförvärv och 
försäljningar 

• ange vilka exploateringsområden som kommunen ska prioritera för bostäder och 
verksamheter över tid 

• vara ett stöd för den ekonomiska planeringen och budgetarbetet, samt 
 
att näringslivsenheten ska involveras i arbetet med framtagande av strategin.  
 
Sammanfattning 
 
Under 2021 har mark- och exploateringsverksamheten genomfört ett arbete för att ta 
fram underlag till en markexploateringsstrategi. Bakgrunden är att verksamheten har 
sett ett tydligt behov av en långsiktig och hållbar utbyggnadsplan kopplad till ekonomi, 
behov, genomförande och efterfrågan.  
 
Verksamheten ser också ett behov av att kunna möta privata aktörers initiativ och ge en 
tydlig bild över kommunens plan för utbyggnad och i vilken takt genomförandet kommer 
att ske.  
 
Arbetet har hittills skett i ett nära samarbete med stadsbyggnadskontoret, ekonomi-
avdelningen och Karlshamn Energi AB. Den interna samhällsbyggnadsprocessen 
avseende exploatering- och investeringsprojekt spänner över förvaltnings- och 
bolagsgränser och innebär flera utmaningar såsom tydlig samsyn, prioritering, god 
framförhållning, ekonomiska och personella resurser etc.  
 
Utifrån arbetet som har genomförts gör mark- och exploateringsverksamheten 
bedömningen att det behövs en markexploateringsstrategi.  
 
Syftet med strategin är att ge ett underlag för kommunens strategiska arbete med 
markförvärv och försäljningar kopplade till markexploatering och ett genomförande som 
genererar en samhällsutveckling i kommunen. 
 
Målet är att säkerställa den planering och det genomförande som krävs för att på ett 
hållbart sätt tillgodose kommunens framtida behov av bostäder, verksamheter och 
funktioner såsom förskolor, skolor, omsorg samt kultur- och fritidsanläggningar. 
 
Bakgrund 
 
Mark- och exploateringsverksamheten gör bedömningen att det saknas en 
utbyggnadsplan kopplad till kommunens översiktsplan och andra strategiska beslut. 
Verksamheten ser också ett behov av en enhetlig styrning och prioritering så att 
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långsiktighet i markexploatering kan upprätthållas samt möjliggöra resursplanering 
avseende personal, tid och ekonomi i arbetet och en planering inom kommunkoncernen. 
Kommunens vision Karlshamn 50 000 innebär flera möjligheter men också stora 
utmaningar. Det kommer krävas både personella resurser för att planera, utveckla och 
bygga ut kommunen på ett hållbart och långsiktigt sätt för att skapa förutsättningar för 
fler invånare och fler verksamhetsetableringar/expansioner. Det krävs också ett 
gemensamt arbete i kommunkoncernen och en samsyn mellan politik och 
tjänsteorganisationen i det långsiktiga strategiska arbetet och i de prioriteringar som 
behöver göras för att bidra till att långsiktigt och hållbart uppnå visionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
VD Karlshamn Energi AB Anders Strange 
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§ 57 Nytt igångsättningsbeslut för projektering avseende ny brandstation 

2016/2395 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge nytt igångsättningsbeslut för projektering avseende ny brandstation,  
 
att uppdra åt fastighetschefen att teckna ny fas 1 i partnering,  
 
att finansiering av fas 1 om 3 600 tkr för 2022 sker inom kommunstyrelsens ram för  
större investeringar,  
 
att med tanke på att det pågår ett utredningsarbete om bildande av ett större 
räddningsförbund inte projektera för utrymmen för den övergripande administrationen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 216, att pausa brandstationsprojektet och 
pågående fas1 i partnering. Anledningen var att kommunstyrelsen 2021-04-13, § 104, 
beslutade att genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för 
kommunerna Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Tingsryd, 
Lessebo och Uppvidinge att bilda ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-14, § 254, att inrätta ett investeringsprojekt för ny 
brandstation och påbörja en projektering, detta efter att kommunstyrelsen beslutade 
2016-11-22, § 242, att det behövdes byggas en ny brandstation, baserat på den 
utredning som genomfördes kring möjligheten att renovera den gamla brandstationen.  
 
När utredningen genomfördes 2016 var anläggningen i dåligt skick och i väntan på 
beslut har bara mindre underhållsåtgärder gjorts. Det finns idag stora problem på 
nuvarande brandstation både underhållsbehov, inomhusklimat, buller och 
nyttjandefrågor för män och kvinnor, se även bifogat yttrande från Räddningstjänsten. 
Om kommunen inte kommer igång med ny brandstation kommer omfattande 
underhållsåtgärder behöva genomföras. För att nuvarande brandstation ska kunna leva 
ytterligare 5-10 år kommer investeringar på olika åtgärder om cirka 5 miljoner kr behöva 
göras. Dessa investeringar hanterar inte åtgärder som innebär att friska brandmän 
utsätts för cancerframkallande ämnen. Det löser inte heller inomhusklimat och buller. Se 
bilaga Brandstation förlänga livslängd 5-10 år.  
 
Under hösten 2020 tog både Sölvesborgs kommun och Olofströms kommun beslut att 
ställa sig bakom att ny brandstation behöver byggas samt att berörda kommuner i 
kommande budget tar höjd för ökade hyresutgifter till Räddningstjänsten. 
 
Karlshamns kommun gjorde en strategisk 5-årig partneringupphandling 2018 där 
brandstationen var med som en huvuddel. Kommunen har i den strategiska 
partneringupphandlingen delvis genomfört en fas1. Kommunen har tagit fram underlag 
till detaljplanen som lett till att kommunen har kunnat förvärva mark längs Oljehamns-
vägen. Kommunen har även tagit fram planritningar för ny brandstation, samt underlag 
på hur marken ska disponeras. För att kommunen ska kunna nyttja 
partneringupphandlingen, måste fas1 bli klar. En fas 2 för byggnation behöver tecknas 
innan juli 2023, då möjligheten i den 5-åriga partneringen går ut för att kunna teckna en 
fas 2. 
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Planen är att göra klart fas1 (projektering) under sommaren och hösten 2022. Projektet 
räknar med att kunna ha ett färdigt underlag och en kostnadsberäkning för att sen efter 
politiska beslut kunna teckna en fas2 under senhösten 2022.  
 
Preliminära tidigare kalkyler indikerade att brandstationen skulle kosta ca 130 miljoner kr 
att bygga, detta efter bidraget från MSB. Det kan finnas en osäkerhet i att kommunen får 
bidraget från MSB om projektet försenas ännu mer, se yttrande MSB. Det har skett stora 
prisökningar på material i byggbranschen sedan den preliminära kalkylen gjordes vilket 
kan komma att påverka kostnaden. 
 
Tidsplanen för byggnation med sprängning för en ny station är cirka 2 år, vilket innebär 
med denna tidsplan att stationen kan stå klar årsskiftet 2024/2025.   
 
Projektet har hittills upparbetade kostnader på 1 635 tkr. Om det inte blir beslut om 
byggnation får kommunen ett nedskrivningsbehov på upparbetade kostnader om 1 635 
tkr 2022. Det bokförda värdet för nuvarande brandstation i Karlshamn uppgår till 670 tkr 
2021-12-31.  
 
Medel för akuta underhållsåtgärder avseende fastighetsunderhållet på befintlig 
brandstation behöver avsättas om igångsättningsbeslut inte tas för projektering av ny 
brandstation. Bedömning är att det behövs 2 500 tkr för 2022 och 2 500 tkr för 2023 
 
En ny brandstation saknas i kommunstyrelsens investeringsbudget. Finansieringsbeslut 
för ny brandstation behöver fastställas inför fas 2 byggnation. Om kommunen ska vara 
helt självfinansierade och undvika lån med tillhörande räntekostnader, måste 
verksamheten generera ett överskott motsvarande 100 mnkr varje enskilt år under 
byggnationen, vilket inte är realistiskt. Om principen med självfinansierade investeringar 
frångås kommer soliditeten att sjunka, dvs. det finns en sannolik risk att 
kommunfullmäktiges mål om en genomsnittlig soliditet på 60 % under en 5 årsperiod 
inte kan uppnås. Resultatmålet behöver ökas från 1 % till 2 % under aktuella år om 
soliditeten ska stanna på 60 % i genomsnitt. 
 
Kommunens bidrag till Räddningstjänsten kommer att öka efter byggnationen då vi 
finansierar 60 %. Räddningstjänstens lokalhyra för brandstationen i Karlshamn är 555 
tkr 2022. År 2025 har kommunen även ha avgående kostnader för den befintliga 
brandstationen. 
 
Förvaltningen kommer att påbörja en förstudie om vad den nuvarande brandstationen 
kommer att kunna användas till om ny brandstation byggs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Räddningstjänsten yttrande 
Brandstationen livslängd 5-10 år till och MSB 
Yttrande MSB 
Investeringskalkyl projekt 1140 Ny brandstation, 220210 
 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

Sida 32(70) 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förbundschef Kenneth Jensen 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Projektledare William Lavesson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncernekonom Marie Nilsson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 58 Igångsättningsbeslut för projekt Väggabadet utomhus 2020/1049 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge igångsättningsbeslut för projekt 1193 Väggabadet utomhus med en budget om 
2 000 tkr, samt 
 
att uppdra åt fastighetschefen att teckna fas 1 för huvuddelen 
rivning/renovering/nybyggnation av resterande delar av Väggabadets utedel med där 
tillhörande kringarbeten. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-26 § 201 att tilldela PEAB den 
strategiska partneringupphandlingen för badanläggningar. Upphandlingen innehåller tre 
olika huvuddelar för Väggabadet, varav byggnation av ny 50-meters bassäng snart är 
avklarad. Det återstår därmed: 
  

• rivning/renovering/nybyggnation av resterande delar av Väggabadets utedel med 
tillhörande kringarbeten och vattenrening  

• rivning/renovering/nybyggnation av bassänger, entréer, café/kök, administrativa 
utrymmen och där tillhörande kringarbeten samt vattenrening på Väggabadets 
inomhusdel. 

 
Under projektet med 50-meters bassängen har det varit tydligt att det är ett stort behov 
att se över befintliga bassänger, ledningar och vattenreningen för utebadet. Detta för att 
säkerställa driften framöver och minska risken för driftstopp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation Väggabadets utedel fas 1 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
Controller Susanne Andersen 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Avdelningschef Maria Sköldqvist 
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§ 59 Igångsättningsbeslut för projekt Gatuunderhåll 2021/3096 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja igångsättningsbeslut till investeringsprojekt 1314 Gatuunderhåll om 6 000 tkr. 
 
Sammanfattning 
 
Större asfalteringsarbeten för 2022 kommer att väljas ut bland de objekt som finns 
upptagna i bifogat underlag. En inventering av samtliga huvudgator kommer att göras 
under våren 2022. 
 
Vid nuvarande budgetnivå 6 000 tkr, behöver fokus riktas mot huvudgatorna där slitaget 
är störst. Detta har beskrivits i en tidigare konsekvensanalys gällande budgetnivåerna 4, 
8, 12, respektive 16 mkr/år. 
 
En dialog med bland annat Karlshamn Energi AB:s olika verksamhetsgrenar sker innan 
beställning, gällande deras planerade grävprojekt, för att undvika schakter i ny asfalt. 
 
Se även bifogad karta för klassning av huvudgator. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning över huvudvägnätet 
Beläggningsförslag_Asarum_2022 
Beläggningsförslag_Karlshamn_2022 
Förteckning huvudgator 
Protokollsutdrag KSAU § 68/2022 Igångsättningsbeslut för projekt Gatuunderhåll 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 60 Igångsättningsbeslut för projekt Åtgärder grundskole- och gymnasielokaler 

2021/3096 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja igångsättningsbeslut för projekt 1157 Åtgärder grundskole- och 
gymnasielokaler om 5 000 tkr. 
 
Sammanfattning 
 
Åtgärder för att säkerställa brandutrymning på Bodetorpskolan samt anpassningar för att 
utöka antalet klassrum på Väggaskolan. 
 
Bodetorpskolan är en gammal byggnad, byggd 1907 som skola. Lagkrav inom brand har 
under åren ändrats och skärpts.  
 
Det som inte uppfylls idag är gångavståndet till utrymning. Enkelt förklarat är det för lång 
utrymningsväg från klassrummen längst ut i flyglarna på alla plan. Även dörrbredden ut 
till det fria från trapphuset behöver ökas för att möta dagen krav.  
 
Fastighetsförvaltningen tittar nu tillsammans med arkitekt och brandskyddskonsult på 
olika alternativa lösningar  
 
Målet med investeringen är att uppfylla lagkrav på utrymningsmöjlighet i skola. 
 
På Väggaskolan samsas gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. De 
senaste åren har en volymökning skett och den förväntas fortsätta.  
 
Redan innevarande läsår har Väggaskola haft ont om undervisningssalar, men har löst 
det tack vare fjärr- och distansundervisning och att gymnasiet använder tre salar som 
vuxenutbildningen tidigare nyttjade.  
 
För att möta volymökningar och återgång till närundervisning kommer ett antal 
samlingssalar byggas om till undervisningssalar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Väggaskolan elevprognos 2022-2026 
Protokollsutdrag KSAU § 69/2022 Igångsättningsbeslut för projekt Åtgärder 
grundskole- och gymnasielokaler 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Förvaltare Lars Persson 
Förvaltare Anna Holmberg 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Controller Susanne Andersen 
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§ 61 Igångsättningsbeslut för projekt Fastighetsunderhåll 2021/3096 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja igångsättningsbeslut till investeringsprojekt 2107 Fastighetsunderhåll till ett 
belopp om 8 000 tkr. 
 
Sammanfattning 
 
Fastighetsenheten planerar och prioriterar det årliga fastighetsunderhållet utifrån 
underhållsplanen. Se bilaga för prioriterade åtgärder 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga igångsättningsbeslut projekt 1207 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 62 Avsiktsförklaring bildande av nytt räddningstjänstförbund 2021/976 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta förslag till avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete 
eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst för 
kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, 
Tingsryd och Uppvidinge. 
 
Sammanfattning 
 
Överläggning mellan kommunstyrelsernas ordförande i kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge 
utmynnade i förslag att genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för 
ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst med inriktningen att ett sådant 
kommunalförbund i så fall skulle kunna bildas från och med nästa mandatperiod, det vill 
säga från 2023-01-01. 
 
Missiv arbetades fram under våren 2021 att utgöra beslutsunderlag i samtliga aktuella 
kommuner. Under perioden april – juni 2021 beslutade samtliga parter huvudsakligen i 
enlighet med den missivtext som förelåg med den sammanfattande innebörden att 
genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för ett gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst. En tydlig skillnad föreligger dock mellan 
kommunernas olika beslut. En del kommuner har fattat inriktningsbeslut om att ett 
gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst ska kunna bildas fr.o.m. 2023-01-01, 
medan en del kommuners beslut saknar inriktningsbeslut med tillhörande datum om 
bildande av gemensamt kommunalförbund. Kommunernas olika beslut bedöms 
väsentligen påverka förutsättningarna att bedriva förstudiearbete. Vidare framkommer 
under utredarens dialog med de aktuella kommunerna att det är olika förväntningar på 
förstudiearbetet.  
 
Efter överläggning, gemensam för kommunstyrelsernas presidier för alla 
partskommuner i egenskap av s.k. förstudieägare och med viss komplettering, januari - 
februari 2022 enas samtliga kommuner att låta ta fram förslag till avsiktsförklaring 
avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete och inför eventuella beslut om 
bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan.  
 
Syftet med avsiktsförklaringen är att beskriva och att ingå en skriftlig överenskommelse 
mellan parterna om arbetsprocessen gällande förstudiearbete och inför eventuella 
beslut om bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst parterna 
emellan. Genom övergripande beskrivning av arbetsprocessen ökar möjligheterna att 
processen kan präglas av trygghet, tydlighet och transparens.  
Avsiktsförklaringen omfattar tiden från och med den 1 april 2022 till och med tiden till av 
parterna eventuellt bildat gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, dock längst 
till och med den 1 januari 2025. 
 
De olika etapperna i arbetsprocessen beskrivs med övergripande rubriker med 
tillhörande tidsfönster delvis med specifikt angivna datum enligt bilaga 1, Processplan – 
eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst. När aktiviteter 
faktiskt kan komma att inträffa inom de olika tidsfönstren avgörs främst av när olika 
beslut fattas och vilka arbetsinsatser som krävs.  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

Sida 38(70) 

 
 
I avsiktsförklaringen anges olika så kallade milstolpar för eventuellt bildande av 
gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst som följer: 
 

• Förstudie presenteras december 2022 
• Beslut om avsiktsförklaring om bildande av förbund mars – augusti 2023  
• Beslut om bildande av förbund maj – december 2023.  
• Nytt förbund bildas någon gång under perioden 1 januari 2024 – 1 januari 2025.  

 
Förstudien ska belysa förutsättningarna för att genom ett för parterna gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst  

• stärka räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten,  
• förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete,  
• förbättra möjligheterna till utbildning och fortbildning i verksamheten,  
• kostnadseffektivisera verksamheten,  
• säkra framtida kompetensförsörjning och  
• skapa karriärvägar för medarbetare.  

 
Förstudien ska omfatta både nulägesbeskrivning av den befintliga verksamheten i de tre 
kommunalförbunden och beskrivning av möjlig kommande verksamhet gemensam för 
de åtta kommunernas räddningstjänst. Parternas, i ett nytt gemensamt förbund, 
samlade ansvar för räddningstjänst utgör alltså ett i förväg givet organisatoriskt och 
geografiskt område.  
 
Förstudien omfattar således inte beskrivning av möjlig kommande verksamhet med olika 
kommun-/förbundskonstellationer.  
 
Dock ska vid beskrivning av framtida gemensamt förbundsbildande för räddningstjänst 
belysas förutsättningar och konsekvenser om någon eller några av de åtta 
partskommunerna ges möjlighet att välja olika tidpunkter för medlemskap i det nya 
gemensamma kommunalförbundet. 
 
Genomförande av förstudien sker via Ronneby kommun. Arbete genomförs i samråd 
och dialog med övriga kommuner som också åtar sig, att utefter behov, bidra med 
underlag mm till förstudien. Ronneby kommuns kostnader för förstudiearbetet fördelas 
mellan parterna efter principen kostnad/invånare.  
 
Arbetsprocessen leds av, av Ronneby kommun, utsedd utredare. Utredaren ska arbeta 
efter den inriktning som avsiktsförklaringen anger.  
 
En politisk styrgrupp bestående av parternas kommunstyrelseordförande utgör vid 
behov stöd till utredaren under den pågående processen. 
 
Förstudien presenteras vid ett för samtliga parter gemensamt tillfälle i december 2022. 
Bedömning 
 
Bedömning i ärendet redovisas i underlag Förslag till avsiktsförklaring avseende 
arbetsprocess gällande förstudiearbete och inför eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge, daterat 2022-02-17. 
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Beslutsunderlag 
 
Processplan avsiktsförklaring för arbetsprocess 20220202 
Räddningstjänst Avsiktsförklaring arbetsprocess ev bildande gemensamt 
kommunalförbund åtta kommuner 20220217 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Lessebo kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun  
Tingsryds kommun 
Uppvidinge kommun 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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§ 63 Begäran om utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge 2022/652 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att begära utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge har bildats av Karlshamns 
kommun, Olofströms kommun och Sölvesborgs kommun. Kommunalförbundet har 
bildats på obestämd tid. Varje medlem har rätt att begära utträde ur 
kommunalförbundet. Enligt förbundsordningen ska utträde begäras senast 1 juli och 
uppsägningstiden är tre år räknat från årsskiftet efter uppsägningen.  
 
Grunden för begäran om utträde är beslutet om att lämna avsiktsförklaring avseende 
arbetsprocess gällande förstudiearbete för eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge.  
 
I avsiktsförklaringen anges att ett nytt kommunalförbund beräknas bildas någon gång 
under perioden 1 januari 2024 – 1 januari 2025.  
 
Vad som närmare gäller vid utträde ur kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 
Blekinge framgår av förbundsordningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 
Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 64 Fria resor med kollektivtrafik inom Karlshamns kommun för personer 70 år 

och äldre 2022/669 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att införa och bekosta Blekingetrafikens ”seniorbiljett” till samtliga personer som är 70 år 
och äldre och som är folkbokförda i Karlshamns kommun,  
  
att ”seniorbiljetten” tillsänds samtliga personer som 70 år och äldre för att börja gälla 1 
maj 2022, samt 
 
att finansiering om 1 000 tkr under 2022 sker genom kommunstyrelsens anslag till 
förfogande. 
 
Sammanfattning 
 
För de med de lägsta pensionerna kan även mindre utgifter vara kännbara och göra att 
man väljer att stanna hemma i stället för att hälsa på släkt och vänner eller delta i en 
fritidsaktivitet. För Karlshamnskoalitionen är det en jämlikhetsfråga att alla ska ha 
möjlighet till ett aktivt liv och sociala kontakter. Pensionärsgrupper och äldre människor 
har länge efterfrågat rabatter och/eller avgiftsfria resor i kollektivtrafiken och talat om 
vilken ansträngning nuvarande biljettpriserna innebär för den med en liten pension men 
även svårigheten att förstå hur man går till väga vid biljettköp. 
 
Karlshamnskoalitionen vill att det ska vara enkelt för alla att resa kollektivt. Dessutom 
rullar många bussar med flera tomma platser utanför rusningstiden. Genom förslaget att 
låta personer som är 70 år och äldre åka avgiftsfritt på dagtid inom Karlshamns kommun 
kommer bussarna att nyttjas på ett bättre sätt, minska bilberoendet och därmed få en 
bättre miljö. Detta är även ett steg i att göra kommunen mer ”äldrevänlig”. 
 
Detta kan uppnås genom att införa Blekingetrafikens ”seniorbiljett” som tillsammans 
med legitimation berättigar innehavaren till resor vardagar mellan kl. 09:00-15:00 samt 
klockan 18:00-04:00. Lördagar, söndagar och röd dag berättigar ”seniorbiljetten” 
innehavaren att resa under hela dygnet. ”Seniorbiljetten” gäller även för resor som 
påbörjas inom de angivna klockslagen men som kommer att avslutas utanför 
giltighetstiden. 
 
Kostnaden för ”seniorbiljetter” till samtliga personer som är 70 år och äldre bedöms till 
1600 tkr årligen. Införandeåret bedöms kostnaden till 1000 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Karlshamnskoalitionens förslag rörande fria resor med kollektivtrafik inom Karlshamns 
kommun för personer 70 år och äldre 
 
Yrkanden 
 
Leif Håkansson (S), Charlott Lorentzen (MP), Mats Dahlbom (C), Jan-Åke Berg (S), 
Bodil Frigren Ericsson (L), Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren (M) yrkar avslag på 
att-sats 1 och två samt bifall till att-sats 3.  
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Magnus Gärdebring, Elin Petersson och Magnus Sandgren yrkar vidare på följande 
ändring:  
 
att Karlshamns kommun i samarbete med Blekingetrafiken och andra möjliga 
intressenter genomför ett pilotprojekt för ökad och anropstyrd kollektivtrafik på 
Karlshamns landsbygd. 
 
Britt Jämstorp (KD) yrkar på att alla invånare i Karlshamns kommun bör få erbjudande 
om att på försök, under en period om tre veckor, åka gratis med kollektivtrafiken och att 
satsningen finansieras enligt att-sats 3.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:  
 
att även sjukpensionärer och förtidspensionärer med en årsinkomst under 200 tkr ska 
inkluderas i förslaget.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebring med 
fleras yrkande mot Britt Jämstorps yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Vidare ställer ordförande proposition på Björn Tenland Nurhadis tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå detsamma.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren (M) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande.  
 
Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) reserverar sig till förmån för Björn 
Tenland Nurhadis tilläggsyrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekingetrafiken 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 65 Svar rörande nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen gällande 

genomlysning av verksamhet och ekonomi i NetPort Science Park AB 2021/3495 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en modell för bedömning av den 
kommunala risken i delägda bolag och organisationer.   
 
Jäv  
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) meddelar jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning. Magnus Gärdebring (M) tjänstgör som ordförande.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsoppositionen har genom Magnus Gärdebring (M) 2021-12-21 inkommit med 
nämndinitiativ gällande genomlysning av verksamhet och ekonomi i NetPort Science 
Park AB. I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen beslutar att NetPort Science 
Park AB redovisar ett antal handlingar för kommunstyrelsen. I nämndinitiativet hänvisar 
Karlshamnsoppositionen till en revisionsrapport som presenterats och som enligt 
initiativet väcker en del följdfrågor, i synnerhet kring vilken uppsiktsplikt 
kommunstyrelsen har över NetPort Science Park AB.   
 
Ägarförhållandena 
 
NetPort Science Park AB ägs i sin helhet av den ideella föreningen NetPort Science 
Park Ideell förening. Medlemmar i den ideella föreningen är Blekinge Tekniska 
Högskola, Näringslivet och Karlshamns kommun.  
 
Uppsiktsplikten och överlämnande av kommunala angelägenheter 
 
Av 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) följer att kommunstyrelsen ska hålla uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag 
till åtgärder, som den anser bör vidtas. Enligt andra stycket i samma bestämmelse ska 
styrelsen även ha uppsikt över kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt 
kommunalförbund där kommunen är medlem. Uppsiktsplikten torde mot den 
bakgrunden omfatta både Netport Science Park Ideell förening samt Netport Science 
Park AB, eftersom Karlshamns kommun är medlem i den ideella föreningen, som i sin 
tur äger bolaget.  
 
Lagstiftningen innehåller inte några krav på hur styrelsens uppsikt ska genomföras eller 
att resultatet ska redovisas på något särskilt sätt. Det är styrelsen som bestämmer 
formerna för hur tillsynen ska gå till. Exempelvis kan den bestå i krav på kontinuerliga 
ekonomiska rapporter, riskbedömningar av borgensåtaganden eller stickprovsvisa 
granskningar. Det finns inte någon lagstadgad rätt för styrelsen att inhämta information 
från kommunala bolag. Sådan rätt kan åstadkommas genom exempelvis ägardirektiv.  
 
I kommunallagen stadgas det att innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas 
över till ett delägt kommunalt bolag, förening eller stiftelse, ska fullmäktige se till att det 
blir bundet av särskilda villkor. Villkoren gäller bl. a. utseende av ledamöter i styrelsen, 
utseende av lekmannarevisor, fastställandet av det kommunala ändamålet med 
verksamheten samt säkerställandet av kommunens insyn i verksamheten i en 
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omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt, (10 kap. 3-4 §§ KL). I delägda föreningar som inte omfattas 
av offentlighets- och sekretesslagen ska fullmäktige dessutom verka för att allmänheten 
ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 
handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen.  
 
Stadgarna för Netport Science Park Ideell förening  
 
Netport Science Park ideell förening har fastställt i sina stadgar att föreningen i sin 
verksamhet ska följa reglerna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen, 
(sekretesslagen upphävdes 2009 och ersattes med offentlighets- och sekretesslagen).  
 
Vidare har en kommun, enligt föreningens stadgar, rätt att inom sin valkrets och utöver 
årsmötets utseende av revisorer och ersättare utse en revisor jämte ersättare för att 
granska och rapportera hanteringen av tillförda medel ur kommunens perspektiv. 
Granskningen ska även omfatta gemensamt helägda organisationer/bolag. Senast den 
30 april ska revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt 
avlämna revisionsberättelse till föreningens styrelse. 
 
Offentlighets- och sekretesslagen är inte direkt tillämplig på den ideella föreningen, vilket 
bl. a. innebär att bestämmelser om överföring av sekretess inte blir tillämpliga i de fall 
uppgifter överlämnas från bolaget till kommunen. Uppgifter kan bara beläggas med 
sekretess om en primär sekretessbestämmelse är tillämplig, dvs. en 
sekretessbestämmelse som en myndighet ska tillämpa på grund av att bestämmelsen 
riktar sig direkt till myndigheten eller omfattar en viss verksamhets- eller ärendetyp som 
hanteras hos myndigheten. Uppgifter om den ideella föreningen som den ideella 
föreningen bedömer skulle anses vara skadliga för föreningen att lämna ut kan därmed 
inte garanteras skydd med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Styrdokument för NetPort Science Park AB  
 
Den ideella föreningens styrelse fastställer årligen ett ägardirektiv till NetPort Science 
Park AB. Utöver det finns en bolagsordning där det stadgas att ”det offentliga” har rätt 
att inom sig utse revisor för att granska att verksamheten sköts ändamålsenligt, från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande och med tillräcklig intern kontroll. Enligt 
bolagsordningen har den av ”det offentliga” utsedda revisorn rätt att rapportera till 
kommunstyrelsen i Karlshamns kommun. Kommunstyrelsen har dock ingen befogenhet 
att begära av revisorn att denne inhämtar uppgifter från bolaget till kommunstyrelsen.  
 
I bolagsordningen finns inget reglerat avseende kommunens och allmänhetens rätt att ta 
del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.  
Det finns inte heller något reglerat avseende fullmäktiges rätt att ta ställning till beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 
fattas. 
 
Som ovan nämnt ska fullmäktige ska se till att ett bolag, förening eller en stiftelse blir 
bundet av särskilda villkor innan verksamhet lämnas över till en annan juridisk person. 
Eftersom aktiebolaget i det aktuella fallet ägs av den ideella föreningen torde fullmäktige 
kunna föreslå föreningsstämman att se över och föra in dessa villkor i bolagsordningen 
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alternativt att genom ägardirektiv se till att kraven uppfylls i den omfattning som är rimlig 
i det aktuella fallet.   
 
Det pågår en diskussion kring revisionsuppdraget för den av kommunfullmäktige 
utsedda revisorn i Netport Science Park Ideell förening, kopplat till vad som framkommer 
ovan. Det ligger även ett uppdrag till förvaltningen att ta fram styrdokument för 
ägarstyrning och uppsikt, vilket nämndkontorschefen och ekonomichefen arbetar med.  
 
Sammanfattande slutsats  
 
Sammanfattningsvis finns det inget som hindrar kommunstyrelsen från att framställa en 
begäran om att ta del av det underlag som kommunstyrelsen bedömer krävs för att 
genomföra den föreslagna genomlysningen. Det finns däremot ingen lagstadgad eller 
uttalad skyldighet för Netport Science Park AB att direkt till kommunstyrelsen överlämna 
dessa handlingar. Kommunstyrelsen torde dock kunna erhålla vissa delar av det 
önskade underlaget genom att efterfråga dessa hos Netport Science Park Ideell 
förening, då föreningen enligt stadgarna följer offentlighetsprincipen. Kommunstyrelsen 
kan verka för att styrdokumenten för NetPort Science Park AB ses över så kontroll och 
insyn i bolaget tydligt säkerställs i förhållande till den verksamhet som utförs för 
kommunens räkning. Det, i sin tur, bidrar till en ökad transparens och ger kommunen 
uppsikt över bolaget. Det kan därför vara lämpligt att göra en översyn av 
styrdokumenten för NetPort Science Park AB.  
 
Utöver detta finns det inget som hindrar att det framöver ställs krav och villkor 
beträffande uppföljning och återrapportering i samband med beslut om finansiering, eller 
annat stöd riktat till kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse daterad 2022-02-09 
Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen gällande genomlysning av verksamhet 
och ekonomi i NetPort Science Park AB 
Protokollsutdrag KS § 320/2021 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen 
gällande genomlysning av verksamhet och ekonomi i NetPort Science Park AB 
 
Yrkanden 
 
Leif Håkansson (S) och Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall 
till nämndinitiativet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Elin Petersson begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som biträder arbetsutskottets förslag röstar JA. 
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Den som biträder Magnus Gärdebring med fleras yrkande röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 10 röster enligt arbetsutskottets förslag och 5 röster enligt 
Magnus Gärdebring med fleras yrkande. 
 

Namn Ja Nej Avstår 
Sofie Ekenberg X   
Claes Jansson X   
Magnus Gärdebring  X  
Björn Tenland Nurhadi X   
Charlott Lorentzen X   
Elin Petersson   X  
Leif Håkansson X   
Ulla Sandgren X   
Magnus Sandgren   X  
Tor Billing X   
Marco Gustavsson  X   
Bodil Frigren Ericsson  X  
Jan-Åke Berg X   
Ida Larsson X   
Britt Jämstorp  X  

 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring 
med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Kommunjurist Annabel Cifuentes  
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
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§ 66 Svar på frågor från revisorerna efter granskning av fakturor från Netport 

Science Park AB 2021/3372 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att lämna svar enligt nedan och översända det till revisorerna,    
 
att ge ekonomichefen i uppdrag att, senast på sammanträdet med kommunstyrelsen i 
juni 2022, återkomma med förslag på förändringar av attestordningen samt riktlinjerna 
för attest med tillämpningsanvisningar, utifrån både jävs- och bokföringsregler, samt  
 
att ge ekonomichefen i uppdrag att utreda om driftsbidraget och andra utbetalningar till 
Netport Science Park AB i form av medfinansiering i olika projekt skatterättsligt 
hanterats korrekt och redovisa slutsatserna på sammanträdet med kommunstyrelsen i 
april 2022.  
 
Jäv  
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) meddelar jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning. Magnus Gärdebring (M) tjänstgör som ordförande.  
 
Sammanfattning 
 
De förtroendevalda revisorerna har i ett missiv, daterat 2021-12-07, ställt ett antal frågor 
till kommunstyrelsen efter granskning av fakturor från Netport Science Park AB.  
 
Kommunstyrelsen vill härmed lämna följande svar.  
 
När kommer revidering göras av attestordning utifrån ett jävsperspektiv? 
 
Kommunstyrelsen kan i likhet med revisorerna konstatera att det framgår av Riktlinjer för 
attest med tillämpningsanvisningar (KS 2018-12-04, § 292) att jäv inte får förekomma 
och att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Försiktighetsprincipen innebär, enligt 
riktlinjerna, att jäv exempelvis kan anses föreligga i bolag och föreningar där den 
anställde eller till denne närstående personer har ägarintressen eller ingår i ledningen.  
 
Ekonomichefen får i uppdrag att se över attestordningen och riktlinjerna för attest med 
tillämpningsanvisningar med beaktande av jävsreglerna i 6 kap. 28 – 32 §§ och 7 kap. 4 
§ kommunallagen (2017:725) samt rättspraxis som berör dubbla engagemang i nämnd 
och bolags- eller föreningsstyrelse. Ett förtydligande i riktlinjerna kan göras både 
gällande när jäv som regel kan anses föreligga och när jäv som regel inte kan anses 
föreligga.   
 
Vilka krav kommer införas för stödjande dokumentation/specifikation vid 
utbetalningar? 
 
Enligt 3 kap. 9 § första stycket lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning ska en verifikation, t.ex. en faktura, innehålla uppgifter om när den har 
sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad den avser, vilket belopp 
den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även 
innehålla upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den 
ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.  
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Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska uppgift om vad den ekonomiska 
händelsen avser, omfatta information som gör det möjligt för såväl en extern part som 
kommunen själv att identifiera den ekonomiska händelsen och förstå dess innebörd. Det 
kan till exempel vara information om vilken sorts vara eller vilken typ av tjänst som sålts 
samt omfattningen av försäljningen. De uppgifter som ska framgå av verifikationen kan 
finnas i olika handlingar som tillsammans innehåller samtliga uppgifter (RKR:s 
vägledning, Bokföring och arkivering 2019, s. 31, uppdaterad maj 2021).  
 
Revisorerna har framfört att ett sätt att arbeta är att det ska föras noteringar i 
ekonomisystemet eller på fakturan om vilket beslut, avtal eller order som utbetalningen 
hänför sig till. Kommunstyrelsen håller med revisorerna om att detta är ett arbetssätt 
som kan användas i större utsträckning när uppgiften på fakturan om vad den 
ekonomiska händelsen avser inte är tillräcklig tydlig. Ekonomichefen får i uppdrag att se 
över kommunstyrelsens riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar för att det ska 
garanteras att kommunen följer kraven i lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och annan lagstiftning som kan innehålla regler som ställer ytterligare krav på uppgifter 
om den ekonomiska händelsen, som exempelvis mervärdesskattelagen (1994:200), 
samt att uppgifterna är tillräckliga för kommunens interna kontroll.  
 
Har kommunstyrelsen utrett om konkurrensutsättning krävs för tjänsteköp av 
NPSPAB? 
 
Någon dokumenterad utredning har inte gjorts sedan aktiebolaget Netport Science Park 
AB startades. Kommunstyrelsen vill framföra att det behöver säkerställas att lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas korrekt innan nya avtal ingås.  
 
Har kommunstyrelsen utrett momsfrågan vid driftsbidrag till NPSPAB? 
 
Driftsbidraget har hanterats på samma sätt som övriga driftsbidrag som kommunen 
betalar ut, det vill säga med utgångspunkt i att kommunen inte köper någon vara eller 
tjänst för pengarna. Någon dokumenterad utredning har inte gjorts om huruvida 
driftsbidraget till Netport Science Park AB är momspliktigt. Kommunstyrelsen vill 
framhålla att åtgärder kommer vidtas för att säkerställa att driftsbidraget skatterättsligt 
hanteras korrekt av kommunen. Ett uppdrag ges till ekonomichefen att utreda detta. En 
del i utredningen är att se över vad driftsbidraget går till och om kommunen får någon 
form av motprestation för kapitaltillskottet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-18 
Missiv - Granskningsrapport av fakturor från Netport Science Park AB 
Granskningsrapport fakturor Netport Science Park AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Näringslivschef Nina Andersson 
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§ 67 Svar på skrivelse från revisionen rörande beredning av investeringsbeslut 

2022/295 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att lämna svar enligt nedan och översända det till revisionen.  
 
Sammanfattning 
 
Revisionen har i ett missiv, daterat 2022-01-24, ställt ett antal frågor till 
kommunstyrelsen efter granskning av beredning av investeringsbeslut.  
 
Kommunstyrelsen vill härmed lämna följande svar:  
 
Bolagens samlade lånebehov 
 
Bolagens samlade lånebehov, utifrån riskanalyser och prioriteringar, finns redovisat per 
bolag men också i sin helhet för bolagskoncernen i de underlag som Stadsvapnet 
bereder och lämnar rekommendationer utifrån. I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen 
finns en sammanfattning av varje bolags riskanalys samt prioriteringar för perioden 
2022-2026. Sammanfattningen belyser de olika prioriteringsnivåerna samt framstående 
långsiktiga konsekvenser.  
 
Underlagen från bolagen innehåller alltså riskanalyser som belyser risker gällande 
demokrati, miljö, ekonomi, arbetsmiljö, miljö och infrastruktur/säkerhet. Riskanalysen 
resulterar i en prioriteringsbedömning från bolaget. Uppgifter om självfinansieringsgrad, 
lönsamhetskalkyl m.m. lämnas av bolagen i form av ja/nej-frågor och lämnas sedan in 
vid behov. Underlagen innehåller önskemål och behov som ställs mot andra önskemål 
inom bolagskoncernen.  Detta innebär att det finns en bruttolista av investeringbehov. 
 
Stadsvapnet har i sin beredning till rekommendation gällande investeringsplaner och 
borgensramar tagit hänsyn till det långsiktiga behovet av investeringar som finns i 
stadsvapenkoncernen och föreslagit åtgärder för långsiktigt hållbar finansiering, där 
Stadsvapnet har lämnat förslag om amorteringsplaner för samtliga bolag. 
Kommunstyrelsen föreslog, i enlighet med Stadsvapnets rekommendation, 
kommunfullmäktige att besluta att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan för att öka 
de ekonomiska förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida investeringar.  
 
Revisionen har tagit upp brandstationen som ett exempel på ofinansierad investering. 
Kommunstyrelsen beslutade om igångsättning av investeringsprojekt gällande 
brandstation vid sitt sammanträde 2022-03-22, § 57, vilket innebär att investeringen 
först nu bör inkluderas i investeringsplanen. Finansiering av en ny brandstation kan ske 
genom att höja överskottsmålet och därmed fortsätta med självfinansiering av 
kommunens investeringar. Vidare har revisionen tagit upp Emigranten etapp 5 där 
totalkostnaden kan komma att utökas. En utökning inryms i den beslutade låneram som 
Kommuninvest meddelat om 183 tkr/invånare, dvs. en höjning av låneutrymme har 
beviljats för kommunkoncernen i enlighet med förväntningarna.  
 
Handlingsalternativen var begränsade inför borgen 2022 med hänsyn till att en 
begränsning i låneutrymmet förelåg, vilket informerades kommunstyrelsen i 
tjänsteskrivelsen (KS § 260, 2021-11-30) enligt följande: ”Begräsningen beror på att 
låneutrymmet är begränsat och utökning av låneutrymme är under prövning hos 
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Kommuninvest.”. Stadsvapnets rekommendation var att endast pågående säkerhets- 
och miljöpåverkan på individ eller medarbetare samt investeringar som är 
bidragsfinansierade skulle lämnas borgen för, vilka uteslutande har relevans för 
grunduppdraget enligt bolagsordning. Nya beslut om borgen kommer att utgå från den 
nya låneramen med fortsatt fokus på hållbarhet och långsiktighet.  
 
Gällande låneutrymmet redovisas en felaktighet. ”I tjänsteskrivelsen görs bedömningen 
att någon ytterligare höjning av låneutrymmet av Kommuninvest inte kommer beviljas för 
perioden.” Kommunstyrelsen vill förtydliga att Kommuninvest prövar investeringsbehov 
och budget för löpande 3 års perioder. Låneutrymmet har prövats och utökats från 159 
tkr/invånare till 183 tkr/invånare.  Kommunstyrelsen har ingen information om att 
kommunens finansieringsutrymme kommer att markant minska varje år under 
kommande år.  
 
Med hänsyn till att Stadsvapnet endast lämnat rekommendation att lämna borgen för 
pågående investeringar, investeringar i säkerhet för individ, investeringar som påverkar 
miljö samt investeringar som finansieras med bidrag, har behovet av lönsamhetskalkyler 
eller liknande saknats. I ställningstagande till fortsatt projektering för framtida 
vattenförsörjning har KF efterfrågat redovisning om totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan samt planerade avgiftshöjningar när detaljprojekteringen är klar och 
borgensåtganade ska beslutas av KF. Underlag som fortsättningsvis kommer att 
efterfrågas vid större investeringar i de olika bolagen.    
 
Fortsatt analys av beredning av borgensbeslut Emigranten 1 och KAFAB 
 
Kommunstyrelsen kan inte heller i dagsläget innan styrelsen i Karlshamnsfastigheter AB 
(KAFAB) slutfört sin analys bedöma lånebehovet och inväntar bolagets slutsatser utifrån 
den process som är igång. Såväl Stadsvapnet som kommunstyrelsen har begärt in 
information gällande slutkostnad men bolaget har inte haft möjlighet att inkomma med 
uppgiften då det saknats bygghandlingar att göra beräkningar utifrån. Kommunstyrelsen 
ser Karlshamnsfastigheters styrelses beslut att pausa byggnationen som i grunden 
positivt. Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens oro för kostnadsbilden i projektet. 
 
I den beslutade borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB ingår projektet Emigranten 
etapp 5, där totalkostnaden är beräknad till 430 mnkr. Borgensramen för 2022 är 
framräknad med hänsyn till tidigare belåning, hur mycket som är upparbetat i olika 
pågående projekt (vid ansökan om ny borgen) och hur mycket som förväntas att arbetas 
upp i olika pågående projekt under 2022. Karlshamnsfastigheter lämnar månadsvis 
under 2022 särskild uppföljning till Stadsvapnet gällande den ekonomiska utvecklingen i 
bolaget och projektet för Emigranten etapp 5.   
 
Kommunens investeringar 
 
Det har som tidigare redovisats vid ett par tillfällen gjorts omfattande förändringar i hur 
investeringar hanteras i både kommun och bolag under senare år. Kommunstyrelsen 
har bland annat inför budget 2022 tagit del av ett underlag gällande 
kommunalverksamhet och Stadsvapenkoncernens verksamhet, som en del i 
beredningen inför beslut om budget och plan för åren 2022-2026. Några av dessa 
förändringar har tillkommit utifrån de rapporter som sakkunniga gjort på uppdrag av 
kommunrevisionen. 
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Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens uppfattning att kommunens investeringar i 
huvudsak kan hanteras inom befintlig ram och utan lån utifrån nuvarande budgeterade 
investeringsram och resultatnivå. Något som framgår av kassaflödesanalysen i det 
beslutade dokumentet ”Mål och budget 2022-2024”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-19 
Skrivelse till kommunstyrelsen rörande beredning av investeringsbeslut samt beslut om 
borgensåtaganden 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen  
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 68 Yttrande över förslag till översiktsplan 2050 för Karlskrona kommun 2022/330 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet nedan som sitt eget och översända detsamma till Karlskrona kommun.  
 
Sammanfattning 
 
Karlskrona kommun har tagit fram ett förslag till ny och digital översiktsplan som pekar 
ut den strategiska utvecklingen av kommunen när det gäller till exempel ny bebyggelse, 
natur, rekreation, transporter och teknisk försörjning på lång sikt.  
 
Under tiden 4 maj till 7 september 2020 var översiktsplanen ute på samråd. Karlshamns 
kommun lämnade då sina synpunkter på förslaget. Nu finns möjlighet att ta del av det 
reviderade förslaget och lämna ytterligare synpunkter. Det digitala förslaget till ny 
översiktsplan finns på: www.karlskrona.se/oversiktsplan. Synpunkter ska lämnas senast 
den 28 mars 2022. 
 
På Karlskrona kommuns hemsida finns en film som förklarar de bärande delarna av 
förslaget. Förslaget finns även tillgängligt i utskrivet format i receptionen på Karlskrona 
kommun, Östra Hamngatan 7b, samt på samtliga bibliotek i kommunen.  
 
Karlshamns remissvar utgår främst från mellankommunala frågor och intressen kring 
samverkan mellan Blekinges kommuner. Karlskrona kommun vill främja den regionala 
samverkan, vilket Karlshamns kommun ser som positivt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-09 
Översiktsplan 2050, digital version www.karlskrona.se/oversiktsplan 
Översiktsplan 2050 PDF-version, daterad 2022-01-17 
Samrådsredogörelse, daterad 2021-12-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlskrona kommun, samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
Byggnadsnämnden 
 
 
 

http://www.karlskrona.se/oversiktsplan
http://www.karlskrona.se/oversiktsplan
mailto:samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se
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§ 69 Uppföljning av tillsynsplaner 2022/274 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Karlshamns kommuns riktlinjer för servering och försäljning av alkoholhaltiga 
drycker ska utfört tillsynsarbete avseende servering av alkohol samt försäljning och 
servering av folköl årligen återrapporteras till ansvarig nämnd. 
 
Under år 2021 har tillsynen av serverings- och försäljningsställena av alkoholhaltiga 
drycker genomförts av Miljöförbundet Blekinge Väst. De inspektörer som genomfört 
tillsynen har under året varit Anna Dahlqvist, Sara Holmgren och Anders Grundkvist. 
Miljöförbundet har under året haft regelbundna avstämningar med alkoholhandläggaren 
Nadine Millbourn Lindhe gällande resultatet från tillsynerna. Årets tillsyn på serverings- 
och försäljningsställena med alkoholhaltiga drycker har liksom föregående år fortsatt 
präglats av Coronapandemin. Tillsynsarbetet på serveringsställena med stadigvarande 
serveringstillstånd kom däremot igång tidigt under året trots att serveringsställena hade 
begränsade öppettider pga. särskilda restriktioner. Därefter har restriktionerna från de 
centrala myndigheterna lättats och skärpts åt om vartannat vilket har medfört att 
tillsynen vid flera tillfällen fått planeras om för att kunna genomföras enligt tillsynsplanen. 
Med anledning av det fortsatta ansvaret för tillsynen på serveringsställena i kommunen 
gällande tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställena har Miljöförbundet 
kombinerat denna tillsyn med serveringstillstånden i möjligaste mån. Detta har lett till att 
vissa serveringsställen har fått fler tillsynsbesök än vad som framgick i tillsynsplanen för 
årets besök. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Miljöförbundet gällande utfört tillsynsarbete 
Ifylld tillsynsplan för serveringstillstånd 2021 
Ifylld tillsynsplan för folkölsanmälda objekt 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge väst 
Tillståndsenheten Västra Blekinge 
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§ 70 Stadsbyggnadspriset 2021 - val av finalister 2021/2482 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna ”Punkthuset vid stationen” och ”Torgpaviljongen” som finalister till 2021 
års stadsbyggnadspris. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadspriset avser medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i 
fokus samt öka allmänhetens intresse för vår byggda miljö. Priset ska tilldelas den som 
gett den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts 
under de senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några 
av följande fyra kategorier, God arkitektur, God byggnadsvård, God livsmiljö och God 
tillgänglighet. Priset delas ut på Karlshamns näringslivsgala, Gilla Karlshamngalan, och 
består av ett diplom med motivering samt en skylt att fästa vid det vinnande objektet.  
 
Årets åtta nominerade projekt visar på en stor bredd och hög kvalitet. Representerat 
finns nybyggda bostäder, tillbyggnad av ishall, byggnadsvård, inslag av offentlig konst 
och för första gången även ett ljussättningsprojekt. Av dessa åtta nomineringar har årets 
jury slutligen tagit fram ett förslag på två finalister till årets stadsbyggnadspris:  
 
Torgpaviljongen  
 
Byggherre: Karlshamns kommun  
Arkitekt: Bjartmar och Hylta Arkitekter 
Entreprenör: PEAB 
Nominerat i kategorierna: God arkitektur, God byggnadsvård, God livsmiljö och God 
tillgänglighet. 
 
Punkthuset vid stationen 
 
Byggherre: Benny Nilssons Byggnads AB 
Arkitekt: Leif Hörberg, Wigot Konsult AB 
Entreprenör: Blekinge Bygg AB 
Nominerat i kategorierna: God livsmiljö och God tillgänglighet  
 
De utvalda finalisterna visar på ett stort engagemang från både byggherre, arkitekt och 
entreprenör, hela vägen från idéskapande till genomförande. Det rör sig om två 
kandidater som båda två håller den kvalitetsnivå som krävs för att vinna Karlshamns 
stadsbyggnadspris.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic  
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
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§ 71 Beslut om att avaktivera krisledningsnämnden 2020-2021 (Covid-19/Corona) 

2020/1025 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avaktivera krisledningsnämnden 2020-2021 (Covid-19/Corona). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande beslutade i ordförandebeslut daterat 2020-03-18 att 
krisledningsnämnden i Karlshamns kommun skulle träda i funktion från och med 2020-
03-18 med anledning av pandemin Covid-19/Corona. 
 
Beslut om att aktivera krisledningsstaben inom tjänsteorganisationen togs av 
kommundirektören 2020-03-11.  
 
Smittspridningen är fortsatt hög i Karlshamns kommun men med en sjunkande tendens. 
Verksamheterna bedömer ändå läget som hanterbart och att en samordning via stab 
inte är nödvändig.   
 
Krisledningsstaben beslutade 2022-03-01 att avveckla staben och sluta skicka intern 
och extern lägesbild för kommunen från och med 2022-03-02. Samverkansbehov 
behandlas framöver på ordinarie ledningsgruppsmöten. Nationell återrapportering via 
Länsstyrelsen fortsätter.  
 
Enligt krisledningsnämndens reglemente får kommunstyrelsen, när 
krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen 
inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra.  
 
Med anledning av ovanstående görs bedömningen att kommunstyrelsen bör besluta om 
att den extraordinära händelsen ska upphöra och att krisledningsnämnden ska 
avaktiveras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Säkerhetskyddschef Christina Svenssons tjänsteskrivelse daterad 2022-03-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Krisledningsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Samtliga bolag 
Samtliga förvaltningschefer 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
Säkerhetskyddschef Christina Svensson 
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§ 72 Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan - 

Björn T Nurhadi (SD) och Margaretha Lennartsson (SD) 2019/3686 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 lämnat in motion om anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av 
särbegåvning hos barn, och applicering av anpassade arbetsmetoder för särbegåvade 
barn i grundskolan.  
 
Motionärerna skriver i motionen att två procent av Sveriges befolkning tillhör idag en 
grupp som kallas särbegåvade, alltså personer med en uppmätt IQ över 130. Människor 
som vid upprepande tillfällen förvånar sin omgivning med sin intelligens. Men med 
denna förmåga följer också ett problem för många. Särbegåvade barn i den yngre 
skolåldern får sällan den stimulans de behöver, med riskerna att bli introverta och 
uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning.  
 
De kan också riskera att bli utåtagerande och bli ett störmoment i undervisningen. Då 
det är särskilt svårt för andra människor att identifiera dessa barn som särbegåvade så 
ställs frågan på sin spets och man börjar istället gå igenom typiska beteenden för att 
ställa en diagnos. Föräldrarna kan undra om det är något fel på sina barn, lärarna blir 
nästan handlingsförlamade i klassrummen och kamraterna tycker att man är 
annorlunda.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2019-12-10 § 321, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-05-19, § 41 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I det yttrandet skriver utbildningsnämnden att skollagen kap 3, § 3 reglerar att alla elever 
ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. Här innefattas både de elever som behöver extra stöd för att nå 
målen och de elever som med lätthet når målen och därmed behöver ges stimulans för 
att nå längre.  
 
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden bedömde, med 
hänvisning till ovanstående, att det inte finns behov av någon plan gällande anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. Motionen överlämnades därmed 
till kommunstyrelsen för politisk beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade utbildningsnämndens yttrande vid sitt 
möte 2021-09-07 och bedömde att nämnden inte besvarat motionen utifrån motionärens 
frågeställning. Ärendet återremitterades till utbildningsnämnden för ny beredning.  
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Utbildningsnämnden behandlade åter ärendet vid sammanträdet 2021-11-23 § 67 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. Sverigedemokraterna reserverade sig mot 
beslutet.  
  
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden förtydligar sitt tidigare 
yttrande enligt nedan:  
 
Skollagen kap. 3 § 3 uttrycker att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever 
som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskaps-krav som 
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktions-
nedsättningens konsekvenser.  
 
Skollagen uttrycker samtidigt att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
Inom ramen för denna formulering återfinns sannolikt elevgruppen som kan definieras 
som särbegåvade elever (Skolverket benämner dem särskilt begåvade barn/elever i 
sina formuleringar). Detta är ett förtydligande (2010) i skollagen som inte fanns tidigare 
och det är med avsikten att markera att varje skola har ett ansvar att säkerställa alla 
elevers rätt till en situation där man kan utvecklas till sin fulla potential.  
 
Det är uppmärksammat att de särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora 
utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver 
också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Det är 
sant att det inte alltid är lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det 
händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten att 
lära. Detsamma (svårigheten att upptäcka) gäller dock också för elever som har svårt att 
lära sig, men som blir ”experter” på att dölja sina svårigheter.  
 
Den springande punkten och det som är avgörande för förvaltningens inställning är att 
skolorna har ett lika stort ansvar för alla elevers förutsättningar, oaktat om det handlar 
om särskild begåvning eller särskilt stöd på grund av funktionsvariation.  
Att Karlshamns kommun skulle formulera en särskild plan för vissa elever (oavsett om 
det är särskilt begåvade elever eller elever som är i behov av särskilt stöd på grund av 
någon funktionsnedsättning) torde inte vara i harmoni med en skollagstiftning som 
särskilt uttrycker att alla barn/elever ska kunna utvecklas så långt det är möjligt. 
Målsättningen och formuleringarna i utbildningsnämndens verksamhetsplan är ju 
definierade på ett sätt som svarar mot just skollagens intentioner om alla barn/elevers 
rätt till ledning och stimulans.  
 
Förvaltningen delar inte den problembeskrivning som återfinns i motionen om att särskilt 
begåvade barn ”sällan” får den stimulans de behöver eller att medarbetarna i 
verksamheten skulle ha svårt att identifiera särskilt begåvade barn. Beskrivningen att 
”lärare blir nästan handlingsförlamade i klassrummet” är inte heller en generell bild som 
förvaltningen delar. Ingenstans i de utvärderingar (enkäter, elevhälsosamtal mm) som 
genomförts har denna problembild framkommit. Därför finns det inte heller ett, för 
Karlshamns kommun, behov av en särskild handlingsplan för ett problem som inte är 
identifierat för utbildningsnämndens verksamheter.  
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Särskilda handlingsplaner i Karlshamns kommun bör ju formuleras för 
behov/utvecklingsområden som framkommit i nämndens analyser inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Ingenstans i dessa kvalitetsanalyser har det framkommit 
ett behov som motsvarar det som beskrivs i motionen. I nämndens verksamhetsplan går 
det att läsa om ett antal andra utmaningar som definierats och som det knutits 
handlingar/aktiviteter till som följs upp.  
 
Utbildningsförvaltningen uppfattar bilden som framställs i motionen som en 
generaliserad bild av förutsättningar i en skolvärld som inte är specificerade utifrån en 
problembild som beskriver läget i Karlshamns kommun.  
 
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden bedömer, med 
hänvisning till ovanstående, återigen att det inte finns behov av någon plan gällande 
identifiering av särbegåvning hos barn och anpassade arbetsmetoder för särbegåvade 
elever i grundskolan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-03 
Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan –  
Björn T Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD), Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson 
(M), Magnus Sandgren (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Mats Dahlbom (C), Jan-Åke Berg (S) och Britt Jämstorp (KD) yrkar på att motionen ska 
anses besvarad i och med att utbildningsförvaltningen redan arbetar enligt motionens 
intentioner.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Mats Dahlbom med fleras yrkande.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 73 Information om Mörrums GoIS skuld till Karlshamns kommun 2020/1292 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om Mörrums GoIS skuld till Karlshamns 
kommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga Mörrums GoIS KS 2022-03-22 
Protokollsutdrag KSAU § 105/2022 Information om Mörrums GoIS skuld till 
Karlshamns kommun 
Protokollsutdrag KS § 233/2020 Information om Mörrums GoIS skuld till 
Karlshamns kommun 
Protokollsutdrag KSAU § 286/2020 Information om Mörrums GoIS skuld till 
Karlshamns kommun 
Protokollsutdrag KS § 107/2020 Utbetalning av bidrag till Mörrum Hockey 
Protokollsutdrag KSAU § 152/2020 Utbetalning av bidrag till Mörrum Hockey 
Protokollsutdrag TFN § 57/2020 Utbetalning av bidrag till Mörrum Hockey 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
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§ 74 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 2018/4419 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förlag på reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Kommunstyrelsen antog 2021-06-08, § 159, nu gällande delegationsordning. Ett förslag 
på reviderad delegationsordning har tagits fram. De huvudsakliga ändringarna är 
följande: 
 
Under förkortningar läggs fastighetsförvaltare (FF) och lokalsamordnare (LS) till. 
Miljöingenjör (MI) stryks.  
 
A3 ändras till att omfatta samtliga beslut om fullmakt, inte endast rättegångsfullmakt.  
 
B1 och B2 ändras så att det står beslut om igångsättning, istället för beslut om 
startbesked.  
 
B24, Beslut om tekniska budgetjusteringar upp till 10 mkr, läggs till. Beslutanderätten 
delegeras till ekonomichef.  
 
C10 ändras så att beslutanderätten delegeras till den delegat som har rätt att ingå 
ramavtalet eller tilldela kontraktet.  
 
C11 är en ny punkt om att säga upp ramavtal eller kontrakt. Beslutanderätten delegeras 
till den delegat som har rätt att ingå ramavtalet eller tilldela kontraktet. 
 
D26 ändras så att beslutanderätten delegeras till fastighetsförvaltare istället för 
fastighetschef. Ersättare är lokalsamordnare.  
 
E2 förtydligas så att beslutanderätten avser att fastställa lönepolitiskt ställningstagande. 
Under anmärkning läggs till att det ska innehålla inriktningen för kommunens lönepolitik. 
 
E3 ändras så att beslutanderätten avser beslut om lokala kollektivavtal, istället för att 
endast avse att teckna lokala kollektivavtal. 
 
E9 ändras så att beslutanderätten avser beslut om bisyssla, istället för att endast avse 
beslut att medge bisyssla.  
 
F10 gällande återkallelse av serveringstillstånd stryks. Detta på grund av Kammarrätten 
i Göteborgs dom 2020-10-22 i mål nr 4292-19 där domstolen ansåg att ett ärende om 
återkallelse av serveringstillstånd normalt sett är av större vikt på så sätt att det omfattas 
av delegationsförbudet i 6 kap. 38 § p. 3 kommunallagen.  
 
Under G Miljöärenden stryks miljöingenjör som ersättare i G3, G4, G6, G7, G8, G9 och 
G10.  
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Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen med ändringarna markerade 
Antagen delegationsordning för kommunstyrelsen, 2021-06-08 § 159 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga delegater  
Författningssamlingen 
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§ 75 Attestordning för kommunstyrelsen per 2022-04-01 2020/761 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta ny attestordning för kommunstyrelsens driftbudget och investeringsbudget 
 
att attestordning enligt kommunstyrelsens beslut 2022-01-25 § 13 upphör att gälla 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens attestordning för driftbudget och investeringsbudget har reviderats 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Attestordning KS 2022-04-01 
 
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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§ 76 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022/794 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela stämmoombud Marie Sällström, med förste ersättare Gertrud Ivarsson och 
andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, att nedan angiven instruktion ska gälla för 
ordinarie bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-11-19, § 197, om att utse Marie Sällström, med 
förste ersättare Gertrud Ivarsson och andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, till ombud 
vid bolagstämmor i Karlshamns kommuns helägda bolag för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
- Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisionsberättelse, 
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
- Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
- Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 
arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Granskningsrapport för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 77 Instruktion till ombud vid årsstämma i Karlshamnsbostäder AB 2022/794 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma ska hållas i Karlshamnsbostäder AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
- Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisionsberättelse, 
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
- Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
- Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 
arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsbostäder AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamnsbostäder AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 78 Instruktion till ombud vid årsstämmor i Karlshamn Energi AB, Karlshamn 

Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten AB 2022/794 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Karlshamn Energi AB, Karlshamn 
Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten AB, 
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
- Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisionsberättelse, 
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
- Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
- Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 
arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Vatten AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi Vatten AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 79 Instruktion till ombud vid årsstämma i Karlshamnsfastigheter AB 2022/794 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Karlshamnsfastigheter AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
- Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisionsberättelse, 
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
- Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
- Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 
arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 80 Instruktion till ombud vid årsstämmor i Karlshamns Hamn AB och Karlshamn 

Kombiterminal AB 2022/794 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Karlshamns Hamn AB och 
Karlshamn Kombiterminal AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
- Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisionsberättelse, 
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
- Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
- Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 
arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning för Karlshamns Hamn AB 2021 
Revisionsberättelse för Karlshamns Hamn AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamns Hamn AB 2021 
Årsredovisning för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
Revisionsberättelse för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 81 Instruktion till ombud vid bolagsstämma i Kreativum i Blekinge AB 2022/794 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Kreativum i Blekinge AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
- Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisionsberättelse, 
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
- Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
- Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 
arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning för Kreativum i Blekinge AB 2021 
Revisionsberättelse för Kreativum i Blekinge AB 2021 
Granskningsrapport för Kreativum i Blekinge AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 82 Redovisning av delegationsbeslut mars 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 20 januari – 16 mars 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport redovisning av delegationsbeslut KS mars 2022 
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§ 83 Handlingar för kännedom mars 2022 2022/201 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 20 januari – 16 mars 2022 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom KS mars 2022 
 
 
 
 
 


