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§ 84 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Britt Jämstorp (KD) att justera protokollet. 
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§ 85 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
 
att lägga till ärendet ”Nämndinitiativ från samtliga partier gällande försäljning av Östra 
Piren” som ärende 42.  
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§ 86 Information från Länsstyrelsen Blekinge om invasiva arter  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen Blekinge informerar om det växande problemet med invasiva arter. 
Invasiva arter är främmande arter som sprids av egen kraft och hotar den biologiska 
mångfalden i vår natur. Invasiva arter sprids genom att de förs in genom import eller 
som fripassagerare via transporter. De hamnar sedan i naturen på olika sätt. 
Det är vi människor som bidrar till den stora spridningen och klimatförändringar 
påverkar. 
 
Om vi låter invasiva arter breda ut sig påverkar de vår livsmiljö, hälsa, infrastruktur och 
samhällsviktiga verksamheter på ett negativt sätt. Skadorna på vår natur blir både 
svårare och dyrare att återställa ju längre tid vi väntar. 
 
För invasiva arter som omfattas av lagstiftning är det fastighetsägaren som ansvarar för 
att vidta åtgärder för att förhindra och begränsa spridning. Såväl staten och 
kommunerna som privata företag och privata markägare omfattas av lagstiftningen. 
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§ 87 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 
Kriget i Ukraina - inga tillfälliga eller anvisade flyktingar i Karlshamn. Migrationsverket 
har bett kommunen att sänka beredskapen. Ett trettiotal ukrainare har egenbosatt sig i 
kommunen och en handfull tar del av kommunal service (skola och förskola). Vi bygger 
lager genom strategiska inköp för att höja vår egen uthållighet. Stabsläget ligger kvar. 
 
Krigsplaceringsarbete påbörjat liksom analyser kopplat till förmåga i kris och krig. 
 
Ny VD för Kreativum har anställts. Jonas Knutsson börjar sin tjänst till sommaren.  
 
Rekrytering av VD till Netport AB pågår. 
 
Budgetarbetet har påbörjats. Underlag från förvaltningen lämnas till partierna i juni. Vill 
partierna ha särskild input går det bra att höra av sig till förvaltningen. 
 
Revisionen granskar upplevd tystnadskultur genom enkät till samtliga anställda samt 
djupintervjuer i vissa fall. 
 
Visselblåsarfunktion ses över utifrån ny lagstiftning. 
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§ 88 Reglering av Mörrums GoIS skuld till Karlshamns kommun 2020/1292 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att del av föreningen Mörrums GOIS ishockeyklubbs nuvarande skuld till Karlshamns 
kommun regleras genom att kommunen övertar föreningens sarg i Jössarinkens C-hall. 
 
att Karlshamns kommun inte betalar ut aktivitets- och grundbidrag för höstterminen 
2021 som en del i skuldregleringen. 
 
att denna reglering gäller för fakturor som Karlshamns kommun skickat till föreningen till 
och med 30 april 2022. 
 
att Karlshamns kommun i fortsättningen kommer att hålla inne utbetalning av bidrag i 
det fall föreningen har oreglerade skulder till kommunen vid tillfället för utbetalning av 
föreningsstöd. 
 
Sammanfattning 
 
Det har under åren förekommit regelbundna möten och avstämningar mellan 
företrädare för Karlshamns kommun och Mörrums GoIS. Diskussion om föreningens 
ekonomiska situation har varit en stående punkt vid dessa möten. Föreningen har 
sedan ett par år tillbaka en avbetalningsplan för gamla skulder till kommunen. 
Föreningen får löpande nya fakturor på lokalhyra. 
 
Kommunens representanter har vid varje möte uppmanat föreningen att höra av sig 
vid problem att betala kommunens fakturor i tid. Föreningen har vid varje möte 
påpekat att likviditeten är ansträngd till följd av pandemin, vilket inneburit uteblivna 
föreningsintäkter. 
 
Inom kommunen finns det en nära dialog och mycket bra samarbete mellan 
ekonomiavdelningen och fritidsenheten för att säkerställa att vi har samma 
information och lämnar samma uppgifter. 
 
För att lösa/reglera föreningens totala skuld behöver två åtgärder genomföras: 
 
Den första åtgärden utgår ifrån att kommunen övertar den nya sarg som föreningen 
själva bekostat och monterat i C-hallen på Jössarinken hösten 2021.  
 
Den andra åtgärden i förslaget innebär att kommande bidragsutbetalningar avseende 
aktivitets- och grundbidrag hösten 2021 inte betalas ut till föreningen. 
 
Ovan nämnda åtgärder innebär att avbetalningsplanen upphör och regleras i sin helhet 
samt att av kommunen skickade fakturor till och med 2022-04-30 ingår och regleras. 
 
Bedömningen är att värdet på sargen och kommande utbetalning av bidrag motsvarar 
föreningens totala utestående skuld till kommunen per 30 april 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-04-06 
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Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C), Leif Håkansson (S) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till liggande 
förslag.  
 
Magnus Sandgren (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på att-sats 1.  
 
Elin Petersson (M) yrkar på att ärendet ska remitteras till teknik- och fritidsnämnden för 
framtagande av konsekvensanalys samt yttrande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller remitteras till 
teknik- och fritidsnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet i 
dag.  
 
Elin Petersson begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som biträder att ärendet ska avgöras i dag röstar JA. 
Den som biträder att ärendet ska remitteras till teknik- och fritidsnämnden röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 10 röster för att ärendet ska avgöras i dag och 5 röster för att 
remittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden.  
 

Namn Ja Nej Avstår 
Per-Ola Mattsson  X   
Mats Dahlbom X   
Magnus Gärdebring  X  
Björn Tenland Nurhadi X   
Charlott Lorentzen X   
Elin Petersson  X  
Magnus Sandgren  X  
Tor Billing X   
Marco Gustavsson X   
Bodil Frigren Ericsson  X  
Annika Westerlund X   
Ida Larsson X   
Britt Jämstorp  X  
Leif Håkansson X   
Jan Bremberg X   

 
Vidare ställer ordförande proposition på bifall mot avslag på första att-satsen och finner 
att kommunstyrelsen beslutat att bifalla att-satsen.  
 
Slutligen ställer ordförande proposition på övriga att-satser och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla desamma.  
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Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig mot beslutet avseende att-sats 1till 
förmån för Magnus Sandgren med fleras yrkande.   
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Enhetschef Johan Eriksson 
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§ 90 Beslut om avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 2014/487 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att göra avsättningar på 27 mnkr i årsbokslutet gällande Hunnemaradeponin. 
 
Sammanfattning 
 
En avsättning för sluttäckning av Hunnemaradeponin föreslås, på grund av miljömässiga 
skäl, men också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Föreslag till 
avsättning i samband med årsbokslutet uppgår till 27 mnkr i enlighet med den utredning 
som presenterades på KSAU 2021-03-16. 
 
Bakgrund 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. I dialog med 
Miljöförbundet 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 arbetsutskottets sammanträde 2021-03-16. Med 
hänsyn till det föreslås att avsättningar sker med 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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 

 Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Miljöstrateg Jesper Bergman 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-12 

Sida 14(71) 

 
 
§ 91 Beslut om nedskrivningar i årsbokslutet 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att göra nedskrivningar 11,1 mnkr i årsbokslutet för projekt (exploateringar, infrastruktur 
samt övriga verksamheter) som inte kan aktiveras som anläggningstillgång enligt RKR. 
 
Sammanfattning 
 
Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) tillämpas av samtliga kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund. 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utarbetat nya rekommendationer som syftar 
till att utveckla god redovisningssed. Den nya lagstiftningen och rekommendationen har 
en tydligare avgränsning gällande vad som får aktiveras som anläggningstillgång.  
    
Karlshamns kommun har inkluderat denna typ av utgifter i tidigare projekt och revisionen 
har lämnat synpunkt på detta. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens samtliga 
pågående investeringar ska granskas och åtgärdas (2020-02-04). Åtgärder är nu 
vidtagna i årsbokslutet för 2021 och därför föreslås att en nedskrivning görs med 11,1 
mnkr för projekten som redovisats i ett informationsärende till arbetsutskottet 2022-02-
01. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
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§ 92 Beslut om aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn AB som påverkar 

bokslut 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att lämna aktieägartillskott på 20,5 mnkr till Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Sammanfattning 
 
Aktieägartillskott föreslås tillföras Stadsvapnet i Karlshamn AB med 20,5 mnkr, för att  
bolaget ska kunna hantera det aktieägatillskott som är beslutat att lämnas till  
Karlshamnsfastigheter AB av Stadsvapnet i Karlshamn AB. Karlshamnsfastigheter AB  
är i behov av ett aktieägartillskott till följd av den nedskrivning i Emigranten 1 som 
påverkar åretsresultat och det egna kapitalet. Det egna kapitalet får inte understiga  
hälften av aktiekapitalet enligt Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. 
 
Bakgrund  
 
Karlshamnsfastigheter har konstaterat att det funnits indikation på nedskrivningsbehov  
av Emigranten1 och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på Piren.  
I enlighet med 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. Denna värdering resulterade i ett nedskrivningsbehov på  
108,5 mnkr för Emigranten.   
  
Vidare visade värderingarna att resterande fastigheter på Piren har ett ”övervärde” i  
värderingarna, vilket medför att gamla nedskrivningar från 2012 har återförts med 16,6  
mkr och sedan har en uppskrivning utförts med 91,9 mkr för att möte resterande del av  
nedskrivningen. Karlshamnsfastigheter AB har förutom detta, i samråd med revisorerna,  
även gjort en rättelse på tidigare perioder med 20,5 mnkr som är hänförbar till 2017  
(förgävesprojektering).   
  
Stadsvapnet i Karlshamn AB har beslutat att lämna ett aktieägartillskott till  
Karlshamnsfastigheter AB för att täcka upp för dessa 20,5 mnkr. I enlighet med beslutad  
kapitaltäckningsgaranti. 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 en ansträngd likviditet och högt nyttjande av checkräkning. Detta  
innebär att bolaget har tre alternativ för att kunna reglera aktieägartillskottet till  
Karlshamnsfastigheter AB:   
  
•  öka belåningen i det egna bolaget,   
•  göra värdeöverföringar från övriga bolag i koncernen,  
•  tillskjuta ett aktieägartillskott från kommunfullmäktige.   
  
Det finns en ny skattelagstiftning från 2019 som innebär kraftigt begränsad avdragsrätt  
för räntekostnader i Stadsvapnet och därmed är det inte förmånligt att utöka belåningen.  
Det andra alternativet att bolagen inom koncernen gör värdeöverföringar är heller inte  
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möjligt, då de saknar möjlighet att lämna överföringar i den omfattning som krävs för att  
balansera Karlshamnsfastigheter AB. Återstående alternativ som bedöms vara mer  
ekonomiskt hållbart är därför att ägaren tillskjuter aktieägartillskott till moderbolaget  
Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn 
AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på liggande förslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med liggande förslag.   
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring 
med fleras yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
VD Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Controller Susanne Andersen 
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§ 93 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 
fortsatt bolagstämma den 30 maj 2022.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige återremitterade 2022-04-04, § 51, ärendet om instruktion till ombud 
vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB på grund av att kommunfullmäktige ville 
invänta kommunfullmäktiges beslut avseende bokslut.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB kallade till årsstämma den 8 april 2022. Stämman 
beslutade att behandla ärendena som omfattas av instruktionen nedan på en fortsatt 
bolagsstämma den 30 maj 2022 kl. 13.00.   
 
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 2022-04-08 
Protokollsutdrag KF § 51/2022 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
Protokollsutdrag KS § 76/2022 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
Underskriven årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021 
Granskningsrapport för år 2021 
Protokollsutdrag SV § 17/2022 Kallelse till årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Protokollsutdrag SV § 16/2022 Årsredovisning och koncernredovisning för Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
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Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 94 Kommunens årsredovisning 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att godkänna årsredovisning för 2021.   
  
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
  
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet för 2021 och överlämna det till revisorerna 
och till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2021 för Karlshamns kommun har upprättats. 
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till + 55 mnkr för kommunen och +28 mnkr för  
kommunkoncernen. Resultaten utgår ifrån att kommunstyrelsen beslutar att göra  
avsättningar för Hunnemaradeponin samt aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn  
AB.   
  
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget  
på plus 34 mnkr, vilket fördelar sig med -2 mnkr för nämnderna och +36 mnkr för  
finansförvaltningen.    
  
Trots Coronapandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra  
måluppfyllelse. Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat med 
en förhållandevis, och i många fall positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för 
verksamhetsresultat och kvalitet.   
  
Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk 
hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med 
det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatta utvecklingsinsatser att göra vad gäller 
kommunens långsiktiga ekonomi och finansiella resultat.   
  
Till årsredovisningen finns fyra bilagor:  
•  Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2021  
•  Bilaga Personalekonomisk redovisning 2021  
•  Bilaga Agenda 2030, 2021  
•  Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2021 
 
Beslutsunderlag 
 
Dokument Årsredovisning 2021 
Resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
Personalekonomisk redovisning 2021 
Agenda 2030 till ÅR 2021 
KKiK ÅR 2021 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn 
AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
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Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Förvaltningschef Tomas Ringberg  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Verksamhetscontroller Anette Ericson  
Controller Susanne Andersen  
  
Protokollsanteckning 
 
Magnus Gärdebring (M) begär och beviljas följande protokollsanteckning:  
 
Karlshamnsoppositionen har i ett separat ärende reserverat sig mot att ge Stadsvapnet 
AB ett aktieägartillskott på 20,5 mkr. Vår mening är att det i det längsta ska undvikas att 
skicka in skattemedel i bolagskoncernen. Det är mycket svårt att göra värdeöverföringar 
åt andra hållet och vi ser möjligheter för Stadsvapnet att hantera aktieägartillskottet inom 
koncernen. 
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§ 95 Behov av investeringar 2022 2021/2503 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka investeringsbudgeten med 9,1 mnkr 2022 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna för 2021 och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22, § 52, att återremittera ärendet rörande behov 
av investeringar 2022 till ekonomichefen för komplettering. Ärendet har nu kompletterats 
med underlag rörande behov och förslag till investeringar för 2022 från överskottet 2021.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har behov av investeringar på 9,1 mnkr och föreslår 
därför en utökning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2022. Behoven avser  
akuta åtgärder, insatser för att få en kostnadseffektiv helhetslösning på redan beslutad 
investering samt åtgärder som leder till sänkta driftskostnader och mindre 
miljöpåverkan. 
 
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, reviderad 
Protokollsutdrag KS § 52/2022 Behov av investeringar 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 96 Tekniska budgetjusteringar 2022 2021/2503 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna tekniska budgetjusteringar 2022 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska budgetjusteringar avser nya kapitalkostnadsberäkningar enligt 2021 års 
investeringsnivå, upplösning av bidrag till infrastruktur och flytt av tjänst från 
socialnämnden till kanslienhet inom kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska budgetjusteringar 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ekonom Veronica Nordmark 
Controller Susanne Andersen 
Controller Lisa Sunesson 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Lotta Johansson 
Controller Joakim Hörnell 
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§ 97 Ekonomiuppföljning februari 2022 2021/3541 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna informationen om det ekonomiska resultatet för februari 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet visar en periodavvikelse på +49,8 mnkr, vilket fördelar sig med +13,1 mnkr 
för nämnderna och +36,7 mnkr för finansförvaltningen. Resultat för perioden kan läsas 
av på nämnds nivå, kontogrupp och verksamhet.  
 
Alla nämnder är i balans med periodens budget. Det finns dock en viss osäkerhet kring 
avvikelsen kopplad till pandemin, kriget i Ukraina och sjuklönekostnader är fortsatt höga. 
Utbildningsnämndens periodavvikelse har ökat sedan den ekonomiska uppföljningen i 
januari och det beror på lägre personalkostnader inom flera verksamheter som en följd 
av pandemin samt höga statsbidrag inom Lärcentrum. 
 
Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på ersättningar för sjuklöne- 
kostnader och justering av differentierat PO-pålägg som kommer att fördelas till 
nämnderna. PO-pålägget har även sänkts från 39,75% till 39,25% då det kalkylerade 
pålägget avseende pensioner justerats ner. Skatteintäkter och generella statsbidrag är 
högre än budget enligt den senaste prognosen från SKR. Generella statsbidrag för 
Skolmiljarden och God vård förbättrar resultatet på finansen. Större försäljning av mark i 
Stilleryd där köpeskillingen betalades i februari ingår även i periodens utfall. 
 
Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens större investeringar redovisas per projekt 
och 11,3 mnkr av årets budget på 133 mnkr är förbrukad, vilket motsvarar 9 %. 
 
Kommunstyrelsens mindre investeringar med igångsättningsbeslut redovisas per projekt 
och 0 mnkr av årets budget på 20 mnkr är förbrukad. Kommundirektören tar 
delegationsbeslut på igångsättning av projekt under 2 mnkr.   
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiuppföljning februari 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 98 Utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB avseende fastigheten 

Hällaryd 1:139 2021/2845 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja borgen för investeringen avseende fastigheten Hällaryd 1:139 om 21 000 000 
kr, vilket innebär att Karlshamnsbostäder AB får en borgensram på 1 258 836 000 kr för 
2022. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har inkommit med svar på remiss i ärendet om utökad 
borgensram för Karlshamnsbostäder AB avseende fastigheten Hällaryd 1:139. 
Stadsvapnet rekommenderar kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige 
att bevilja en utökad borgensram om 21 000 000 kr. Stadsvapnet har inhämtat 
information från Karlshamnsbostäder AB gällande ekonomiska konsekvenser med att 
genomföra investeringen och bevilja borgen för Hällaryd 1:139. Bolaget har även 
inkommit med ekonomiska konsekvenser gällande en försäljning av fastigheten.   
  
Utifrån de underlag som inkommit påvisar Karlshamnsbostäder AB att investeringen är  
lönsam, att investeringen är pågående och att investeringen leder till att målet om att 
tillhandahålla bostäder på landsbygden kan uppfyllas. Vidare kan det konstateras att det 
ekonomiska låneutrymmet är ansträngt för kommunkoncernen men att bevilja borgen 
med 21 000 000 kr har ringa påverkan för kommande investeringar och möjligheten att 
bevilja borgen för framtida investeringar. Kommunstyrelsen föreslås rekommendera att 
kommunfullmäktige beviljar borgen för investeringen i Hällaryd 1:139 på 21 000 000 kr. 
Karlshamnsbostäder AB:s borgensram blir då 1 258 836 000 kr för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 25 2022 Svar på remiss om utökad borgensram för 
Karlshamnsbostäder AB gällande investering i Hällaryd 1 139 
Svar från Karlshamnsbostäder AB till Stadsvapnet 2022-03-24 
Bilaga 1 Kalkyl ombyggnad Hällaryds kommunalhus 
Bilaga 2 Analys värde ombyggnad Kommunalhus Hällaryd 
Protokollsutdrag KS § 12/2022 Utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB 
avseende fastigheten Hällaryd 1:139 
Protokollsutdrag KF § 187/2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om 
kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
Protokollsutdrag SV § 68 2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om 
kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 139 
Skrivelse från Karlshamnsbostäder AB till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på förslaget och yrkar på följande att-sats:  
 
att kommunstyrelsen avvaktar med att rekommendera kommunfullmäktige att bevilja 
borgen för investeringen i Hällaryd 1:139, tills dess att processen med en eventuell 
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försäljning av fastigheten har prövats och inte längre kan anses vara ett alternativ. 
 
Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till förslaget.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Marco Gustavssons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Bodil Frigren Ericssons 
yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 99 Gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt överförmyndarkansli för 

kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2019/1162 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun upphör den 31 december 2022. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamns, Karlskronas och 
Ronnebys kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 
värdkommun. 
 
att den gemsamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
ska benämnas Blekinge överförmyndarnämnd. 
 
att anta avtalet om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd, Blekinge 
överförmyndarnämnd, och förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten för 
Karlshamns, Karlskronas och Ronnebys kommuner. 
 
att anta reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd. 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun ska avhända sig de allmänna 
handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 
överförmyndarnämnd. 
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från 
och med den 1 januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas.  
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är personuppgiftsansvarig för de register och annan 
behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
att besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av 
motsvarande beslut fattas i samtliga tre kommuner. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan den 1 januari 2021 samverkar kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
om gemensamt kansli för överförmyndarverksamhet med Ronneby som värdkommun. 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2020-09-28, § 104 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun. 
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att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun. 
 
Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 2021-2022. 
  
Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i Karlshamn och 
Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby och det gemensamma 
överförmyndarkansliet med geografisk placering i Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 
1 februari 2021. 
 
Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 
förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de samverkande 
kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska resultera i minskad 
sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad 
kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara 
volymökningar och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering 
genomföras av de processer som är lämpliga inom verksamhetsområdet. 
 
Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att sammanfoga de tre 
verksamheterna till en och det arbetet planerar att fortsätta framöver.  
 
Under hösten 2021 bildades en arbetsgrupp med tjänstepersoner från de tre 
samverkanskommunerna för framtagande av nytt avtal för att reglera den fortsatta 
samverkan och reglemente för den nya gemensamma nämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2023. Vidare har dialog förts med kommunstyrelsernas presidier och 
information om processen förmedlats till överförmyndarnämnderna.  
 
Det föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla från och med 1 
januari 2023 bl.a. avseende, dels förvaltningsorganisation, dels politisk organisation. 
Avtalet reglerar bland annat syfte, uppgifter, verksamhetsstyrning och budgetsamråd, 
ekonomi, insyn, uppföljning, arkiv och avtalstid.  
 
Uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnd i respektive samverkanskommun 
överförs genom avtalet till den för samverkanskommunerna gemensamma nämnden, 
Blekinge överförmyndarnämnd.  
 
Blekinge överförmyndarnämnd ska ingå i värdkommunens, Ronneby, politiska 
organisation.  
 
Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige i Karlshamn 
och Ronneby väljer vardera två ledamöter och två ersättare. Kommunfullmäktige i 
Karlskrona väljer tre ledamöter och tre ersättare. Av de sju ledamöterna ska utses en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande ska 
utses bland värdkommunens ledamöter och ska väljas i Ronneby. Förste vice 
ordförande ska utses bland Karlskronas ledamöter och andre vice ordförande ska utses 
bland Karlshamns ledamöter vartefter dessa båda ska väljas i Ronneby. 
Tjänstgöringsordning för ersättare bestäms i avtalet och reglementet. 
 
Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder ikraft.  
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Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor.  
 
Ronneby kommun är även fortsättningsvis värdkommun och överförmyndarkansliet 
utgör en enhet i kommunens förvaltningsorganisation där medarbetarna har sin 
anställning. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sin geografiska placering i 
Ronneby centralort, Metallgatan 1.  
 
Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband med 
värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  
 
Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 
samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om överenskommelse om 
den gemensamma nämndens kommande års verksamhet och drift- och 
investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför beslut i respektive kommuns 
kommunfullmäktige.  
 
Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för personal, lokaler 
och administrativa kostnader delas av de tre samverkande kommunerna. 
Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas ärendemängder.  
 
Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel 
av det totala antalet ärende året innan.  
 
Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma 
nämnden, Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och 
utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs av värdkommunen. Ersättning till 
ställföreträdare ska kostnadsföras på respektive huvudmans hemkommun.  
 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, 
beslutas och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och 
övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på 
hemkommunen.  
 
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den gemensamma nämndens 
verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna kommunen utifrån de lagar 
som styr verksamheten. Det gemensamma överförmyndarkansliet ska till respektive 
samverkanskommun redovisa hur verksamheten utvecklas samt verksamhetens 
ekonomi utifrån värdkommunens rutiner.  
 
Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna har rätt att närvara 
vid den gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde i de delar som inte 
behandlar individärende. 
 
Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i enlighet 
med reglerna i arkivlagen. Vidare ansvarar värdkommunen för den gallring som följer av 
nämndens informationshanteringsplan. Skötsel av nämndens arkiv sker i enlighet med 
värdkommunens arkivreglemente. Innan bildande av gemensam nämnd ska alla de 
samverkande kommunerna ha genomfört gallring för slutarkivering enligt respektive 
kommuns arkivreglemente.  
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Avtalstiden löper på obestämd tid om fyraårsperioder med start den 1 januari 2023. Ny 
fyraårsperiod påbörjas automatiskt om avtalet inte sagts upp senast 18 månader före 
utgången av det kalenderår som det är ordinarie val till kommun. Avtalet är giltigt under 
förutsättning att kommunfullmäktige i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby godkänt 
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft.  
 
Vid upphörande av den gemensamma nämnden återgår ansvaret för verksamheten till 
respektive kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29 
Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby 
Reglemente för Blekinge överförmyndarnämnd 
Protokollsutdrag KF § 104/2020 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Överförmyndarnämnden  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
HR-chef Marie Björnsson 
Lönechef Annika Risberg 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ekonom Ann-Louise Philip 
Administrativ chef Christina Svensson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Enhetschef för servicecenter Lena Axelsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
Författningssamlingen 
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§ 100 Budget för överförmyndarverksamheten år 2023 2022/1063 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att preliminär budget för överförmyndarverksamheten för år 2023 är 2 938 000 kr för 
Karlshamns kommun, exklusive kostnad för ersättning till förtroendevalda i den 
gemensamma nämnden.   
 
att budgeten för överförmyndarverksamheten förs över till kommunstyrelsens 
budgetram från och med 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2020-09-28, § 104 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun. 
 
Det är Ronneby kommun, värdkommunen, som upprättar budgeten för den 
gemensamma nämnden i samråd med de övriga samverkande kommunerna. 
Utgångspunkterna för hur överförmyndarverksamheten ska finansieras framgår av 
avtalet om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby.  
 
Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för personal, lokaler 
och administrativa kostnader delas av de tre samverkande kommunerna. 
Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas ärendemängder.  
 
Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel 
av det totala antalet ärende året innan.  
 
Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma 
nämnden, Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och 
utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs av värdkommunen. Ersättning till 
ställföreträdare ska kostnadsföras på respektive huvudmans hemkommun.  
 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, 
beslutas och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och 
övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på 
hemkommunen.  
 
Vid uträkningen av kostnaderna för överförmyndarverksamheten för de samverkande 
kommunerna år 2023 har utgångspunkten varit budgetförutsättningarna i respektive 
kommun för år 2020 och därefter har en harmonisering av verksamheten 
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kostnadsmässigt eftersträvats. Kostnaden för gemensamt överförmyndarkansli har 
preliminärt beräknats uppgå till 7 035 962 kr.  
 
År 2021 hade Karlshamns kommun 532 ärenden, vilket motsvarar 26,7 procent av den 
totala mängden ärenden inom överförmyndarverksamheten för Karlshamns, Karlskronas 
och Ronnebys kommuner. Det innebär att den preliminära kostnaden för Karlshamns 
kommuns del för överförmyndarkansliet preliminärt beräknas uppgå till 1 878 602 kr.  
 
Därutöver tillkommer overheadkostnader på totalt 100 000 kr för bl.a. nämndsekretariat 
och ekonomi- och löneadministration, vilket delas lika på de tre samverkande 
kommunerna. Kostnaden för Karlshamns kommuns del blir 33 333 kr. Den 
sammanlagda kostnaden för överförmyndarkansli och overheadkostnader blir för 
Karlshamns kommuns del 1 911 935 kr.  
 
Kostnaden för ställföreträdare beräknas uppgå till 1 026 000 kr, vilket motsvarar den 
posten i internbudgeten för överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun år 2021.  
 
Preliminär budgetram för överförmyndarverksamheten för år 2023 är därmed 2 938 000 
kr för Karlshamns kommun, exklusive kostnad för ersättning till förtroendevalda i den 
gemensamma nämnden.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30 
Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby 
Protokollsutdrag KF § 104/2020 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
Kostnader Ställföreträdare överförmyndarnämnden 2015-2021 
Sammanställning budget och drift överförmyndarnämnden 2015-2021 
Verksamhetsplan och internbudget för överförmyndarnämnden 2022 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ekonom Ann-Louise Philip 
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§ 101 Markförvärv och exploateringsavtal avseende del av fastigheten Mörrum 

73:1 2019/939 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna exploateringsavtal med Karlshamnsbostäder AB för del av fastigheten 
Mörrum 73:1 och ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att 
underteckna avtalet. 
 
att finansiering av markförvärv om ca 3 500 tkr år 2023 för kommunens del hanteras i 
kommande budgetarbete. 
 
att Karlshamnsbostäder AB står för sina markförvärvskostnader om ca 1 500 tkr. 
 
att kommunens del av utbyggnad av allmän plats hanteras i kommande 
budgetberedning. 
 
att framtida driftkostnader för skötsel av allmän plats hanteras i kommande 
budgetberedning. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:1 m.fl., Mörrum, Karlshamns 
kommun, Blekinge län, har antagits av Byggnadsnämnden den 15 december 2021 § 
306 (2018/3218). Beslutet att antaga detaljplanen har dock blivit överklagat. 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, förskola och utökning av befintligt 
särskilt boende i utkanten av Mörrums centrum. Fler bostäder och en ny förskola är 
viktigt för kommunens utveckling och detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra att 
Karlshamns kommun kan växa i en service- och naturnära miljö. 
 
Avtal om markförvärv är tecknat med markägaren men villkorat av att detaljplanen 
vinner laga kraft. Om detaljplanen vinner laga kraft under 2022 innebär det att 
markförvärvet måste genomföras, vilket sannolikt sker under år 2023 och innebär en 
kostnad om totalt ca 5 000 tkr (markförvärv, lantmäterikostnad och stämpelskatt), varav 
ca 3 500 tkr avser mark som kommunen förvärvar och ca 1 500 tkr avser mark som 
Karlshamnsbostäder AB förvärvar.  
 
Allmän plats inom planområdet är framför allt nya gator och dagvattenhantering inom 
planområdet. Det krävs också en ny anslutning till Perstorpsvägen och även 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder utanför planområdet i korsningarna Ekeliden/ 
Sölvesborgsvägen och Gustavstorpsvägen/Kungsvägen. 
 
Anläggningskostnaden för gator och VA bedöms vara ca 6 000 tkr. 
Investeringsutgiften för dagvattenhanteringen inom planområdet beräknas till 6 000 tkr 
och den årliga driftkostnaden för dagvattenhanteringen beräknas till ca 96 tkr/år.  
 
Genomförande av detaljplanen fullt ut kräver biotopskyddsdispens. Dispens har beviljats 
2021-03-23 och gäller i fem år. Dispensen gäller under förutsättning att 
kompensationsåtgärder vidtas. Om dispensen inte utnyttjas förfaller tillståndet 2026-03-
23. 
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För att närmare reglera hur genomförandet av detaljplanen skall ske har förslag till 
exploateringsavtal mellan kommunen och Karlshamnsbostäder AB upprättats. 
Exploateringsavtalet bygger på principerna i den avsiktsförklaring som har tecknats 
mellan Karlshamnsbostäder AB och kommunen (dnr 2019/939).  
 
Kommunen förvärvar mark för allmän plats, skola och bostäder. Den mark som är 
planlagd för bostäder kan kommunen sedan sälja, antingen i form av villatomter eller till 
exploatör för annan bostadsbebyggelse i mindre skala. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 
Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Mörrum 73:1 
Karta Mörrum 73:1 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Controller Susanne Andersen 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Ekonomichef Karlshamnsbostäder AB Therese Ericsson 
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§ 102 Försäljning av fastigheterna Trålaren 2, Trålaren 3, Trålaren 4 och Trålaren 5 

till Vägga Fisk- och Delikatessrökeri Carlshamn AB 2022/532 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna köpekontrakt avseende av fastigheterna Trålaren 2, Trålaren 3, Trålaren 4 
och Trålaren 5 och ge kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag 
att underteckna avtalen. 
 
Sammanfattning 
 
Vägga Fisk- och Delikatessrökeri Carlshamn AB har framfört önskemål om förvärv av 
fastigheter i Väggahamnen. Vägga Fisk- och Delikatessrökeri Carlshamn AB har idag 
tomträtt på fastigheten Trålaren 2 där restaurangen finns. Den nya tillbyggnaden av 
restaurangen berör Trålaren 3, vilket har skett med stöd av arrendeavtal med 
kommunen. Vägga Fisk- och Delikatessrökeri Carlshamn AB har förvärvat byggnad på 
ofri grund inom fastigheten Trålaren 5, och därmed övertagit arrendeavtal även för 
denna fastighet. Inom fastigheterna Trålaren 3 och Trålaren 4 finns en byggnad som 
ägs av Väggahamnens fiskelag.  
 
Mot bakgrund av att aktuella fastigheter berörs av tomtindelning går det inte att ändra 
fastighetsindelningen utan eventuellt förvärv måste avse fastighet i sin helhet. Dialog har 
förts med fiskelaget och man har kommit fram till att den bästa lösningen är att rökeriet 
förvärvar båda fastigheterna Trålaren 3 och Trålaren 4 och att fiskelaget och rökeriet 
tecknar ett långsiktigt arrendeavtal för att säkerställa rätten till byggnaden. Ett sådant 
arrendeavtal har nu tecknats och fiskelaget har därmed godkänt att fastigheterna säljs.  
 
Fastigheterna har värderats under år 2021 och bedömt markpris enligt värderingen har 
legat till grund för köpekontrakten. I värderingen har hänsyn tagits till att fastigheterna 
idag är upplåtna med tomträtt/ arrende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse daterad 2022-03-02 
Karta Trålaren 
Kontrakt Trålaren 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersén 
Markförvaltare Linnea Persson 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Vägga Fisk- och Delikatessrökeri Carlshamn AB 
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§ 103 Visit Blekinge AB - finansiering och ägardirektiv 2022-2023 2020/2725 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ombud utsedda av kommunfullmäktige i beslut § 197/2018, utgörande ombud för 
Karlshamns kommun, föreslår tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och suppleant 
till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår styrelseledamöter och suppleant på 
bolagsstämman enligt bifogat aktieägaravtal,   
 
att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman besluta om 
ägardirektiv för åren 2022 – 2023, enligt bilaga 1, samt 
 
att princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel enligt 
aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med oförändrad 
grundbudget 7 650 tkr (budget 2021), vilket fördelas mellan Region Blekinge och 
kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. 
Karlshamns kommuns del är 765 tkr (driftbidrag).  
 
Sammanfattning 
 
Visit Blekinge AB övertogs 1/1 2021 genom beslut i regionfullmäktige och Blekinges 
kommuner till ett gemensamt ägt bolag mellan Region Blekinge och Blekinges 
kommuner från ideella föreningen Visit Blekinge. Regionfullmäktige fattade även beslut 
om aktieägaravtal mellan parterna samt bolagsordning, ägardirektiv och finansiering. 
Inför kommande verksamhetsår ska budget och ägardirektiv löpande ses över och 
läggas fram på årsstämma/bolagsstämma. Regionchefsgruppen och Regionala 
samverkansrådet tillsammans med parternas ägarombud har följt upp året som gått och 
diskuterat den fortsatta inriktningen för bolaget i enlighet med beslutat aktieägaravtal. 
 
Bakgrund  
 
Uppdraget för Visit Blekinge AB har sedan 2021 breddats. Visit Blekinge AB är fortsatt 
ett marknadsföringsbolag och tillsammans med målgruppen fler besökare till Blekinge 
ska marknadsföring även riktas för fler talanger (kompetens) och inflyttande till Blekinge. 
 
I rapportering och uppföljning från styrelse och VD tillsammans med parter från ägarna 
har framkommit behov av översyn och utveckling av ägardirektiven. Parterna har bland 
lyft behov av översyn av strategi för besöksnäring (beslutades 2013). Det finns även 
behov av att förtydliga uppdrag kopplat till nya målgrupper. 
 
Aktieägaravtalet 11.1 – 11.2 reglerar finansiering av Visit Blekinge AB. Styrelsen har inte 
inkommit med något förslag till förändring av finansiering. 
För 2023 föreslås oförändrad budget. Mot bakgrund av tidigare beslut i ärendet finns 
budgetmedel motsvarande 765 tkr i kommunstyrelsen ram.  
 
Förslag till förnyade ägardirektiv har samordnats genom regionchefsgruppen och 
regionala samverkansrådet tillsammans med ägarombuden för Visit Blekinge AB 2022-
02-17 
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Beslutsunderlag 
 
Förslag till ägardirektiv för Visit Blekinge AB 2022-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Visit Blekinge AB 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 104 Begäran från Västblekinge Miljö AB om hänvisning av plats för kommunalt 

kärl- och säckavfall från fastigheten Tärnö 1:97 2022/823 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att hänvisa kommunalt kärl- och säckavfall från fastigheten Tärnö 1:97 till 
insamlingsplatser i Matviks hamn enligt bifogad karta. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB har 2022-03-08 till kommunstyrelsen inkommit med en begäran 
om hänvisning av plats för kommunalt kärl- och säckavfall från fastigheten Tärnö 1:97.  
 
Enligt Karlshamns kommuns föreskrifter för avfallshantering så ska boende på öar utan 
broförbindelse lämna sitt avfall på därför avsedda insamlingsplatser på fastlandet. 
 
Boende på fastigheten Tärnö 1:97 har begärt att få sitt avfall hämtat vid fastighetsgräns. 
 
Enligt miljöbalken 15 kap, 20 a § skall kommunen transportera bort avfall under 
kommunalt ansvar från fastigheten om fastighetsägaren begär detta och det inte är 
oskäligt med hänsyn till omständigheterna. 
 
Västblekinge Miljö AB bedömer att den borttransport som fastighetsägaren begärt är 
oskälig och begär därför att Karlshamns kommun hänvisar boende på fastigheten Tärnö 
1:97 till att lämna kommunalt avfall på insamlingsplats i Matviks hamn. Hänvisning av 
plats görs av kommunstyrelsen enligt kommunens föreskrifter för avfallshantering 19§. 
 
Borttransport bedöms som oskälig på grund av att fartygsförbindelse till Tärnö, som 
möjliggör avfallstransport, inte är etablerad idag. Om särskild transport för detta 
ändamål ska ordnas belastas övriga abonnenter i Karlshamns kommuns 
renhållningskollektiv med orimliga kostnader. 
 
Västblekinge Miljö AB har inhämtat synpunkter från miljöstrateg Jesper Bergman i detta 
ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
VMAB begäran om hänvisning av plats Tärnö 2022, med karta 
Föreskrifter för avfallshantering inom Karlshamns kommun 
med bilagor 2021-12-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Fastighetsägare fastigheten Tärnö 1:97 
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§ 105 Remissyttrande regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande 

arbetet i Blekinge 2022-2026 2022/369 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet nedan och översända detsamma till Länsstyrelsen Blekinge. 
 
Sammanfattning 
 
I Blekinge har det sedan 2015 funnits en organisation för länssamverkan inom ANDT 
(alkohol, narkotika, dopning och tobak). Den regionala länssamverkan går under namnet 
”Blekingesamverkan mot droger” och i arbetet deltar länets fem kommuner, Region 
Blekinge, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Blekinge. Länsstyrelsen har det 
samordnande ansvaret för länssamverkan. Blekinge har haft en gemensam strategi för 
det regionala ANDT-arbetet under 2016–2020, vilken förlängdes till att gälla även år 
2021. Blekingesamverkan mot droger har en styrgrupp bestående av regiondirektör, 
kommundirektörer, lokalpolisområdeschefer samt länsråd. I Blekinge har aktörerna i 
beredningsgruppen Blekingesamverkan mot droger tagit fram en ny gemensam strategi 
för det regionala arbetet för perioden 2022-2026, en strategi som tar utgångspunkt i den 
nationella politiken men med en regionalt övergripande prioritering samt regionalt 
prioriterade insatsområden. Syftet med den regionala strategin är att förverkliga den 
nationella ANDTS- politiken i Blekinge och skapa ett långsiktigt och hållbart 
drogförebyggande arbete. Länsstyrelsen önskar ett samlat remissvar senast den 15 
april. 
 
Byggnadsnämndens perspektiv 
 
Kopplat till strategin ser byggnadsnämnden att det främst är den byggda miljön som 
nämnden kan påverka. Bebyggelse och utemiljöer kan, beroende på dess utformning, 
vara trygghetsskapande eller ha betydelse för att förebygga brott. Betydelsen av hur den 
bebyggda miljön och offentliga platser är utformade nämns inte närmare i strategin. 
Byggnadsnämnden har i övrigt inga synpunkter på innehållet. 
 
Teknik och fritidsnämndens perspektiv 
 
Fritidsenheten upplever strategin som tydlig och väl genomarbetad. Fritidsenheten 
driver själv ingen verksamhet utan den drivs genom ett stort och aktivt föreningsliv. 
Föreningslivet har till sin hjälp sina studieförbund att finna utbildningsmöjligheter i det 
drogförebyggande arbetet. Däremot saknas områden i strategin som handlar om 
vistelsen för fritiden och dess arenor och miljöer i det drogförebyggande arbetet. Här 
handlar det om att skapa öppna och trygga mötesplatser samt att i det offentliga rummet 
skapa förbyggande platser och miljöer som i sin tur underlättar till ett hälsosamt liv. 
 
Fritidsgårdsverksamheten ser mycket positivt på att strategin på ett tydligt sätt prioriterar 
barn, unga och unga vuxna för att på så sätt möjliggöra fokus på främjande och 
förebyggande arbete. Målgruppen är i stort behov av stöd och prioritet för att 
möjliggöras rätten till en trygg barndom, en trygg uppväxt och därmed skapa bättre 
förutsättningar för en god hälsa. Det är bra att strategin i sin helhet relaterar till 
barnkonventionens artiklar och på sätt tydliggör det viktiga arbetet vi gemensamt har att 
införliva barnrättsperspektivet i såväl det regionala som det lokala arbetet. Vi ser det 
också som positivt att strategin, utifrån aktuell lägesbild, vågar prioritera och sätta fokus 
på narkotika. Ett område som fritidsgårdsverksamheten ständigt behöver höja 
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kompetensen inom. Vi har stora förhoppningar om att avgränsningen på narkotika 
kommer kunna ge större möjlighet att nå resultat ända ner på individnivå. Utifrån de 5 
regionala prioriteringarna är det särskilt område 2 - Ett förebyggande arbete med fokus 
på risk- och skyddsfaktor för normbrytande beteenden och narkotikaanvändning vi ser 
som betydelsefullt och påverkansbart inom fritidsgårdsverksamheten. En tydlig satsning 
på risk- och skyddsfaktorer istället för symptomet (drogen) ger mer möjligheter att 
främja, förändra och utveckla. Och fritidsgårdsverksamheten ser sig själva som viktiga 
aktörer i det arbetet och vi ser framförallt fritiden som en viktig arena i arbetet med 
normbrytande beteenden, risk- och skyddsfaktorer. Dock saknar vi fritiden bland de 
prioriteringar i det förebyggande arbetet som strategin pekar ut.  
 
I fritidsgårdsverksamheten, och säkerligen annan kultur- och fritidsverksamhet, handlar 
mycket om att stärka människors moralbildning (vad om är rätt och fel i en given 
situation) och i sociala sammanhang som fritiden ofta innebär ger förmåga att stärka 
självkontroll (förmåga att agera utifrån personlig moral trots påtryckningar utifrån att 
bryta den). Vi ser därför gärna att fritiden och allt vad fritiden innebär för våra unga 
tydligare inkluderas i strategin. Vi ser ett stort behov av att utveckla verktyg och 
arbetssätt för att vår professions arbete med risk- och skyddsfaktorer. En väl fungerande 
fritid kan i sig vara en skyddsfaktor men det är också främst på fritiden som riskerna 
finns, i form av till exempel tobak, alkohol, droger, sexualitet, våld, spel- och 
internetberoende, riskfyllda kontakter, brottsutsatthet, asociala grupperingar samt 
möjlighet till risktagande. Ett normbrytande beteende ger i sig risk till exkludering från 
kultur- och fritidsaktiviteter. Samtidigt som vet vi att fritiden kan vara just den där viktiga 
arenan bortom skolmisslyckanden och problematiska relationer till föräldrar där vi (i en 
mindre kravfylld miljö) kan jobba med normbrytande beteenden. Varför det kanske hade 
varit betydelsefullt att strategiskt ge fritiden större utrymme i aktuell strategi? 
Prioriteringsområde 4 som handlar om att upparbeta ett regionalt utvecklingsarbete med 
särskilt fokus på samsjuklighet hos HBTQI personer, barn och unga med 
neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD) och kvinnor ser vi som mycket betydelsefullt.  
 
Vi möter många barn och unga i verksamheten som är i risk utifrån ovannämnda 
perspektiv. Vi har genom våra nära kontakt med många unga till viss del möjlighet att 
bidra till tidig upptäckt av ohälsa men arbetet behöver i alla led utvecklas. 
Sammanfattningsvis upplever vi strategin som tydlig, väl genomarbetad och väl 
förankrad i andra regionala strategier och perspektiv. Fritidsgårdsverksamheten 
välkomnar arbetet med att regionalt och lokalt sträva efter att stärka samverkan mellan 
olika verksamheter som möter barn och unga med normbrytande beteenden är bra för 
att möjliggöra tidigt upptäckt, samordna insatser och god kunskap om evidensbaserade 
eller beprövade och utvärderade insatser. I sådana satsningar ser vi gärna samordnade 
regionala möten mellan olika verksamheter för att kunna dela erfarenheter och 
utmaningar utifrån arbetet med risk- och skyddsfaktorer. 
 
Socialnämndens perspektiv 
 
Det drogförebyggande arbetat har varit en prioriterad fråga i Karlshamns kommun sedan 
2016 då den föregående regionala ANDT-strategin antogs. Det drogförebyggande 
arbetet är ett fortsatt prioriterat område och förvaltningen ser det som en angelägen 
fråga att samarbeta kring. Strategin har ett särskilt fokus på narkotika vilket också är en 
av kommunens stora utmaningar och därför ser förvaltningen positivt på den föreslagna 
prioriteringen. 
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Utbildningsnämndens perspektiv  
 
Som det beskrivs i strategin är skolan både en viktig skyddsfaktor och en viktig plats för 
unga att utveckla sin moral och självkontroll. En god anknytning till skolan och att 
prestera i skolan är viktiga skyddsfaktorer för att förhindra att barn och unga utvecklar 
olika typer av normbrytande beteenden. Att klara skolan är även en av de viktigaste 
skyddsfaktorerna i relation till senare beroendeproblem kopplat till alkohol och narkotika.  
 
Beslutsunderlag 
 
Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-
2026 (555-2022-3) 
Missiv (555-2022-2) 
Protokollsutdrag BN § 34 2022 Regional strategi och lägesbild för det 
drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026 -Remissvar 
Protokollsutdrag TFN § 15 2022 Regional strategi och lägesbild för det 
drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026 - Yttrande 
Protokollsutdrag SN § 27 2022 Regional strategi och lägesbild för det 
drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026 (SN) 
Protokollsutdrag UN § 20 2022 Yttrande över Regional strategi och lägesbild för det 
drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026 
Protokollsutdrag KN § 8 2022 Regional strategi och lägesbild för det 
drogförebyggande i Blekinge 2022-2026- yttrande 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge 
Samtliga förvaltningschefer 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
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§ 106 Policy för hållbar personalpolitik 2019/3776 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta policy för hållbar personalpolitik. 
 
Sammanfattning 
 
Personalpolitiken för kommunkoncernen beskriver på en övergripande nivå 
personalpolitiska intentioner och strategiska insatsområden.  
 
Policyn är grunden för ett gemensamt synsätt och en likartad personalpolitik. 
Kommunen och dess helägda bolag fastställer därefter var för sig de dokument som 
krävs för den praktiska tillämpningen.   

 
En hållbar personalpolitik är en förutsättning för välfungerande verksamheter och 
hälsosamma arbetsplatser. Sambandet mellan ekonomi, verksamhet och personal är 
starkt, och som arbetsgivare är det avgörande att värna en god personalpolitik som 
skapar förutsättningar för alla tre benen.  
 
Policyn omfattar följande områden: 

 
- Organisation 
- Arbetsmiljö 

o Kränkande särbehandling 
o Rehabilitering  
o Alkohol och droger  

- Kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning 
- Ledarskap och medarbetarskap 
- Lönebildning 

 
Beslutsunderlag 
 
Policy för hållbar personalpolitik, i författningssamlingsmall 
 
Beslutet skickas till 
 
HR-chef Marie Björnsson 
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§ 107 Riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 2021/3134 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 100/2015 om taxa och riktlinjer för Rådhusets 
sammanträdesrum 
 
att fastställa taxa för Rådhusets sammanträdesrum 
 
att fastställa riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 
 
att kommunstyrelsen ges i uppdrag i att enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument 
löpande revidera riktlinjerna 
 
att taxa och riktlinjer tillämpas direkt efter att beslutet justerats.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen föreslog 2021-11-09 att revidera kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer 
som tillåter uthyrning av Rådhusets sammanträdesrum samt den tillhörande taxan för 
uthyrning. Anledningen var att den tekniska utrustningen i salarna förändrats och blivit 
mer avancerad sedan beslutet tog 2015. Samtidigt har driften och funktionaliteten blivit 
avgörande för de kommunala verksamheterna som nyttjar lokalerna. Det bedömdes 
därför inte längre som lämpligt att hyra ut lokalerna till externa aktörer, utan de bör 
endast användas för kommunala angelägenheter, där av kommunen anställd personal 
närvarar. 
 
Nuvarande riktlinjer bedöms också brister säkerhetsmässigt som åtgärdas genom att 
begränsa tillgången. Det gäller exempelvis risker i såväl brandskydd och 
utrymningsrutiner som risker kopplat till kommunens IT-miljö. 
 
Förslaget följer också principen om att kommunen inte ska konkurrera med de lokala 
näringsidkare som tillhandahåller konferenslokaler i kommunen. 
 
En ordning för företräde i salarna bör kvarstå och de politiska sammanträdena ska 
prioriteras först vid salsbokning. Ett förtydligande bör göras i riktlinjerna om att möten 
mellan kommunala verksamheter och externa ska vara tillåtet i Rådhusets lokaler och 
att ansvarig bokare ska närvara under sammankomsterna. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 392/2021 att återremittera ärendet till 
kommundirektören för komplettering med en skrivning som gör det möjligt för politiska 
partier att kunna hålla sina gruppmöten inför nämnder, styrelser och fullmäktige i 
Rådhuset. Riktlinjerna bör även förtydligas vad gäller vilka som får boka Rådhusets 
lokaler. 
 
Förvaltningen har justerat förslaget för att möjliggöra för politiska partier att hålla möten 
enligt arbetsutskottets beslut. Därtill ha förtydligande kring att salarna är tillgängliga att 
hyra för parter inom den kommunala koncernen inkluderat kommunalförbunden. En taxa 
föreslås tillämpas när kommunkoncernen har behov av att hyra sammanträdesrum och 
avgift för vaktmästeritjänster och teknisk support bör i dessa fall utgå enligt riktlinjer. 
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Förvaltningen föreslår att taxa och riktlinjer skiljs åt till var sitt styrdokument och att 
kommunstyrelsen, efter kommunfullmäktige beslutat om att upphäva de riktlinjer de 
tidigare fastställt, får i uppdrag att revidera riktlinjerna i enlighet med gällande riktlinjer 
för styrdokument.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-10 
Riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 2021 
Taxa för Rådhusets sammanträdesrum 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga bolag inom den kommunala bolagskoncernen.   
Kommunalförbund 
Servicecenter 
Driftservice 
IT- och teleenheten 
Administrativ chef Christina Svensson 
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§ 108 Samhällsinformerande verksamhet i samband med val 2022/939 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i samband med val upplåta mark med nyttjanderätt till de politiska partier som deltar i 
valet med en taxa om 0 (noll) kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att fastställa riktlinjer för samhällsinformerande verksamhet i samband med val.  
 
Sammanfattning 
 
I samband med val ökar samhällets behov av information kopplat till den demokratiska 
processen. Utöver information om de grundläggande demokratiska principerna behöver 
väljare få information om vilka alternativ de kan rösta på för att på ett ändamålsenligt 
sätt kunna delta i valet och påverka nationens, regionens och kommunens alternativt 
Europaparlamentets styrning de kommande åren.  
 
Ett sätt att öka invånarnas möjlighet att ta del av information och att föra dialog med de 
parter som deltar i valet eller valen är att skapa en mötesplats för denna typ av 
verksamhet. Kommunen ska sträva efter att en sådan plats på bästa sätt ska ge 
invånarna goda möjligheter att ta del av samtliga deltagande parters information. 
Samtidigt ska den invånare som inte önskar ta del av information ha möjlighet att välja 
bort den. Det är därför viktigt med ett regelverk som styr tidsramar och omfattning på 
den verksamhet som kommunen öppnar för inom ramarna för samhällsnyttan.  
 
Kommunstyrelsen föreslås i detta syfte upplåta en del av Stortorget för 
samhällsinformerande verksamhet i samband med val. Vilken verksamhet som får 
bedrivas, hur och när ska regleras genom riktlinjer. För att ge invånarna en heltäckande 
möjlighet till information är det viktigt att samtliga deltagande parter i valet eller valen 
ges samma möjligheter till medborgardialog. Kostnad ska i så liten mån som möjligt 
påverka vilken information som invånarna får tillgång till. Upplåtelse av plats och valbod 
bör därför vara möjlig med så liten kostnad som möjligt. Förslag föreligger om att 
upplåtelse och hyra av platsmark med nyttjanderätt, valbod och del i scen för tal ska 
reduceras till noll (0) kronor. Merkostnader för transport och el bör bekostas av 
deltagarna. Platserna som upplåts regleras i riktlinjerna.  
 
I förslaget regleras även tillgång till valbod, vilka upplåts till partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och/eller riksdagen. För övriga 
partier som deltar i valet eller valen ska en tom plats i anslutning till valbodarna upplåtas 
enligt samma principer.  
 
I riktlinjerna regleras även affischering i samband med val.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse daterad 2022-03-18 
Förslag till riktlinjer för samhällsinformerade verksamhet i samband med val 
Kartbilaga 1, upplåtelse av mark och placering av valbod m.m. avseende Stortorget 
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Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Hemsidan 
De politiska partierna representerade i kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
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§ 109 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen 2021/2405 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen 
utifrån meddelandeblad Socialstyrelsen nr 6/2021: Uppgifter för beräkning av avgifter 
inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022. 
 
att socialnämnden fortsättningsvis får besluta om ändringar och tillägg i de fall det sker 
till följd av ändring i lag eller annan författning och ändringen är i enlighet med vad som 
anges i författningen, samt utöver det ändringar som inte rör taxan. 
 
Sammanfattning 
 
I Socialstyrelsens meddelandeblad 6/2021 Uppgifter för beräkning av avgifter inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022 framgår en ökning av den procentsats som 
beräknar minimibeloppet för ensamstående samt parboende. 
 
Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,4044 
gånger prisbasbeloppet (PBB). Tidigare baserades uträkningen på procentsatsen 
1,3546. Minimibeloppet för var och en sammanlevande makar och sambor ska utgöra 
lägst en tolftedel av 1,1694 gånger PBB. Tidigare baserades uträkningen på 
procentsatsen 1,1446. 
 
En höjning av minimibeloppet föreslogs i socialutskottets betänkande 2021/22: SoU, och 
antogs av riksdagen den 16 december 2021. Höjningen motsvarar höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, vilket innebär 200 kr per månad för ensamstående 
och 100 kr för parboenden. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2022. 
 
Beräkning av avgiftsunderlag (8 kap. 4 § SoL), s.9 genomförs utifrån riksdagens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SN § 23 2022 Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter 
inom socialförvaltningen 
Tillämpningsanvisningar inom socialförvaltningen 2022-03-09 
Meddelandeblad Socialstyrelsen 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenqvist 
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§ 110 Överenskommelse om samverkan rörande äldre förrättningsakter 2021/3253 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ingå överenskommelse med Lantmäteriet om samverkan rörande äldre 
förrättningsakter.  
 
att finansiering sker från kommundirektörens anslag för kommunövergripande 
administration.   
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun skickade 2014 handlingar inom fastighetsbildningsverksamheten 
för digitalisering i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar, Arken. Drygt 100 
handlingar blev inte scannade. Handlingarna är arkiverade hos kommunstyrelsen.  
 
Syftet med samverkan är att arkivsystemet Arken, som redan innehåller närmare 95 % 
av landets totalt ca 3,5 miljoner förrättningsakter, ska kompletteras med de 
förrättningsakter som fortfarande saknas i databasen. Det som återstår att digitalisera är 
huvudsakligen förrättningsakter utspridda i arkiv hos de ca 150 kommuner som hade 
viss fastighetsbildningsverksamhet före 1972 och de få akter som fortfarande arkiveras 
analogt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-17 
Överenskommelse om samverkan rörande äldre förrättningsakter 
Bilaga 1, PM för skanning av äldre förrättningshandlingar till Arken 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Arkivföreståndare Julia Solokof 
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§ 111 Utveckling av Åkeholms rastplats 2020/2010 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utveckla rastplatsen i Åkeholm med nya faciliteter så som grillplats, 
laddningsmöjligheter för mobiltelefon och elcykel, cykelställ, cykelpump, tillgång till 
toalett m.m. till en kostnad av 50 tkr, samt 
 
att medel tas från kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling. 
 
Sammanfattning 
 
För att öka flödet av besökande ut på landsbygden i de norra delarna av kommunen 
behöver vi göra en satsning på att utveckla rastplatsen längs Sydostleden I Åkeholm. 
Med denna satsning skulle vi stärka attraktiviteten för leden/lederna samt för hela 
området. Genom att öka antalet besökande ger vi dessutom en plattform för vår lokala 
besöksnäring att utveckla verksamheter så som B&B, lunchservering, kiosk m.m.  
 
På grund av pandemin som nu varat i två år har allt fler människor börjat söka sig ut i 
naturen och därför har trycket på våra leder ökat. Det medför också att vi behöver 
koncentrera besökarna till utsedda platser så att det inte blir att man tar sig ut överallt i 
skogen med nedskräpning och otillåtna eldstäder som följd vilket påverkar slitaget i vår 
natur.  
 
I Åkeholm finns det idag tre olika leder som sammanstrålar. Det är den Nationella 
cykelleden ”Sydost Leden” samt vandringslederna ”Blekingeleden” och ”Laxaleden”. Där 
finns även en aktiv förening som har tagit initiativ och satt upp en del faciliteter så som, 
vattenkastare, soptunna och studsmatta vid sin lokal som ligger i tät anslutning till 
Sydostleden.  
 
Det finns även ett förslag från huvudmannen för Sydostleden, Region Skåne att utveckla 
attraktiva, unika rastplatser för leden som går mellan Simrishamn och Växjö. Detta 
skulle då också vara en del i detta arbete. Rastplatsen i Åkeholm ligger på ett bra ställe 
med skön omgivning nära Mörrumsån. Rastplatsen skulle behöva kompletteras med 
tillgång till toalett, grillplats, cykelpump, cykelställ och laddningsmöjligheter för 
mobiltelefon och El-Cykel m.m för att bli än mer attraktiv för besökarna.  
 
Våra områden har en betydande roll för rekreation och outdoor aktiviteter och främjar 
både den som besöker vår kommun men även de som valt att bosätta sig här. Alla skall 
kunna ta del av detta. Får vi ett ökat flöde av de som vill besöka våra smultronställen ger 
vi möjlighet för den lokala besöksnäringen att våga satsa på nya verksamheter och 
utveckla de som de redan driver. Denna insats skulle stärka alla våra outdoor aktiviteter 
så som det rörliga friluftslivet, besöksnäringen, näringslivet samt utveckling av 
landsbygden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Pearys tjänsteskrivelse daterad 2022-
03-02 
Protokollsutdrag TFN § 40/2022 Utveckling av Åkeholms rastplats (TFN) 
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Yrkanden 
 
Marco Gustavsson (C), Magnus Gärdebring (M), Charlott Lorentzen (MP) och Mats 
Dahlbom (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Peary 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Markförvaltare Linnea Persson 
Näringslivschef Nina Andersson 
Enhetschef strategisk planering Johan Eriksson 
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§ 112 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 2022/190 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 265 650 kronor till 
Sverigedemokraterna i Karlshamn. 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Vänsterpartiet i 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 169 050 kronor till Centerpartiet i 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Liberalerna 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 314 250 kronor till Moderaterna i 
Karlshamn. 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Miljöpartiet de gröna i 
Karlshamn.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 87, fastställt och 2018-03-19, § 37, reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. I 2 § i de lokala 
reglerna för kommunalt partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av prisbasbeloppet och 
mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet. 
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2022: 
 
Grundstöd:    Mandatbundet stöd: 
100 % av basbeloppet 48 300 kronor  50 % av basbeloppet 24 150 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Sverigedemokraterna i Karlshamn har 2022-01-19 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 9 
x 24 150 = 265 650) ska 265 650 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Vänsterpartiet i Karlshamn har 2022-03-04 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
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Centerpartiet i Karlshamn har 2022-03-16 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 5 x 24 
150 = 169 050) ska 169 050 kronor därmed utbetalas till partiet.  
 
Liberalerna Karlshamn har 2022-03-18 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Moderaterna i Karlshamn har 2022-03-30 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 11 x 
24 150 = 314 250) ska 314 250 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Miljöpartiet de gröna i Karlshamn har 2022-04-04 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 
x 24 150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07 
Reviderad redovisning av kommunalt partistöd 2022 - Sverigedemokraterna i 
Karlshamn 
Granskningsintyg Sverigedemokraterna 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Västerpartiet Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Centerpartiet i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 – Liberalerna Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Moderaterna i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Miljöpartiet 
Granskningsintyg Miljöpartiet 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Controller Susanne Andersen 
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§ 113 Bidrag till studieförbunden 2022 2022/752 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kulturnämndens beslut att inte låta 2021 års verksamhetsvolymer ligga till 
grund för fördelning av kommunalt verksamhetsbidrag år 2022 till studieförbunden utan 
istället återanvända 2019 års statistik. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 56, att fastställa normer för bidrag till 
studieförbunden i Karlshamns kommun. I beslutet anges syftet med bidrag till 
studieförbunden, vilka formella krav som gäller för att erhålla bidrag samt bidragsformer 
(grundbidrag och verksamhetsbidrag). 
 
Studieförbunden har påverkats av coronapandemin och har därmed haft begränsade 
förutsättningar att bedriva verksamhet under åren 2020 och 2021. Folkbildningsrådet 
har tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund 
för fördelning av stadsbidrag till studieförbund under kommande år. 
 
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker normalt genom fysiska möten mellan 
människor. Under den pågående pandemin kan fysiska träffar endast genomföras efter 
en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och 
myndighetens råd och anvisningar. Digitala träffar kan vara svårt att genomföra för 
studieförbunden. 
 
Studieförbunden som så många andra sektorer ser ett betydande tapp i inkomster av 
deltagaravgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i 
övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med studieförbund kring 
verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem. 
För studieförbunden är detta beslut av avgörande betydelse. Framför allt vill 
studieförbunden vara en stark aktör när både individer och samhället ska återhämta sig 
efter pandemin. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och förslaget till beslut bedöms inte påverka 
barns rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 5/2022 Bidrag till studieförbunden 2022 
Bidragsregler för studieförbunden 
Fördelning studieförbunden 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 114 Ansökan om stöd till grannsamverkan 2022/563 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja Stöldskyddsföreningen ett bidrag om 5 000 kronor för år 2022, samt 
 
att medel för ändamålet anvisas från Brottsförebyggande rådets konto, ansvar 20, 
verksamhet 10220. 
 
Sammanfattning 
 
Samverkan mot brott är en organisation bestående av polisen, försäkringsbolagen 
Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Ica Försäkring och 
Dina Försäkringar, Stöldskyddsföreningen (SSF), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna. 
Alla deltagande organisationer verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av 
ovan nämnda intressenter är Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten. 
 
Idag finansierar Samverkan mot brott grannsamverkansverksamheten i Sverige. Detta 
för att medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken för att bli utsatta 
för brott, inte ska behöva bekosta start och drift av grannsamverkan i sitt bostadsområde 
själva. 
 
Huvuddelen av Samverkan mot brotts utgifter går till skyltar för lokal 
grannsamverkansverksamhet. Efterfrågan på skyltar har ökat markant sedan 2017 
varpå verksamheten nu är i behov av ett ekonomiskt tillskott. Detta för att även 
fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat material 
utan kostnad, både till befintliga grannsamverkansområden och nya som vill starta upp. 
 
Med anledning av ovanstående ansöker Stöldskyddsföreningen hos Sveriges samtliga 
kommuner om ett kommunbidrag om 5 000 kronor för år 2022. 
 
Samverkan mot brott ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av 
grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den 
brottsförebyggande metoden grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott 
samt ökar tryggheten hos invånarna. En sådan minskning av brott kommer alla i en 
kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad trygghet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-02-16 
Brev till kommun ang stöd 2022-2023 
Sammanfattning GSV resultat 
 
Beslutet skickas till 
 
Stöldskyddsföreningen 
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§ 115 Taxor för rengöring och brandskyddskontroll 2022/906 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för rengöring (sotning) 2022. 
 
att anta taxa för brandskyddskontroll 2022. 
 
att taxorna gäller från och med lagakraftvunnet beslut. 
 
att taxorna årligen räknas upp med SKRs sotningsindex i samband med att detta 
publiceras. 
 
att nytt beslut om taxor för rengöring och brandskyddskontroll ska underställas 
kommunfullmäktige senast inför taxeförändringen för år 2027. 
 
Sammanfattning 
 
Förslaget till taxor för år 2022 har räknats upp med relevant sotningsindex från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), +2,38 %. Av omräkningen följer att 
Karlshamns kommuns taxa för rengöring (sotning) föreslås justeras till 664,80 kr/timme 
och taxan för brandskyddskontroll till 746,40 kr/timme. 
 
Bakgrund 
 
Enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, 
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får 
föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll.  
 
I samband med att beredningsansvaret för taxor överfördes från Räddningstjänsten 
Västra Blekinge till Karlshamns kommun, beslutade kommunfullmäktige 2021-11-08 att 
taxan för rengöring och brandskyddskontroll inom Karlshamns kommun skulle lämnas 
oförändrad perioden augusti till december 2021. Bakgrunden till detta var att taxan 
förändrades i februari samma år och effekterna av en ny taxa byggd på SKRs index 
skulle få besvärliga konsekvenser. 
 
I SKRs Cirkulär 22:09 ”Sotningsindex 2022” rekommenderas att, när taxan räknas om i 
år, bör hänsyn tas till när sotningsindex infördes för förra året och när det införs i år.  Vid 
senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för tolv månader ska 
kunna erhållas under färre månader.  
Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 
infördes för 2021 och när det införs för 2022. 
 
I föreliggande förslag till beslut används det mest tillämpbara indexet där 
utgångspunkten är att nuvarande taxa skulle ha införts i april 2021 och den nya taxan 
ska införas i juni 2022 (index + 2,38 %). 
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Beslutsunderlag 
 
Förslag till taxa för rengöring (sotning) med ändringar markerade 
Förslag till taxa för brandskyddskontroller med ändringar markerade 
Förslag till taxa för rengöring (sotning) 
Förslag till taxa för brandskyddskontroller 
Antagen taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2021 KF 2021-02-15 
SKRs cirkulär 22:09 Sotningsindex 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Asa Nygren 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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§ 116 Utseende av representant till 2022 års stämma i Mörrums Byalag 2022/1105 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Marco Gustafsson (C) som Karlshamns kommuns representant vid årsstämman 
2022. 
 
Sammanfattning 
 
Mörrum har sedan flera hundra år haft ett byalag där markägare ifrån Mörrums by ägt 
markområden gemensamt. Efter olika markaffärer som gjorts under åren har även 
Mörrums kommun och sedermera Karlshamns kommun blivit andelsägare i byalaget.  
 
Mörrums Byalag har nu kallat till årsstämma 1 maj 2022. 
 
Beslutet skickas till 
 
Marco Gustavsson 
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§ 117 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 2018/4419 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen antog 2022-03-22 § 74, nu gällande delegationsordning. Ett förslag 
på reviderad delegationsordning har tagits fram. De huvudsakliga ändringarna är 
följande.  
 
Näringslivschef läggs till i förkortningslistan och evenemangssamordnare stryks.  
 
Allmänt 
 
A15 är en ny punkt om att fastställa säkerhetsskyddsanalys, beslutanderätten delegeras 
till avdelningschef.  
 
Upphandling 
 
C1-C6 ändras då det skett en lagändring i upphandlingslagstiftningen gällande 
beloppsgränser för direktupphandling. Samtliga punkter förtydligas också till att omfatta 
upphandlingens sammanlagda värde.  
 
C2 ändras under anmärkning då hänvisningen till upphandlingsmyndighetens hemsida 
tas bort.  
 
C8 och C9 ändras då det skett en lagändring i upphandlingslagstiftningen gällande 
beloppsgränser för direktupphandling. 
 
Fast egendom 
 
D1 förtydligas under anmärkning, punkten omfattar alla beslut om planärenden bortsett 
från planbesked, se D27.  
 
D27 är en ny punkt om att avge yttranden över planbesked, beslutanderätten delegeras 
till mark- och exploateringsingenjör. 
 
D16 förtydligas till att omfatta även yttranden i förhandsbesked.  
 
Personalfrågor 
 
E28 är en ny punkt om att besluta om registerkontroll, säkerhetsprövning av personal 
samt inplacering i säkerhetsklass. Beslutanderätten delegeras till avdelningschef.  
 
Plan- och bygglagen 
 
H1 förtydligas till att även omfatta ansökningar om förhandsbesked enligt 9 kap. PBL.  
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Östersjöfestivalen 
 
J1 stryks då det inte längre är kommunen som ansvarar för onsdagskonsert. 
J2 stryks då budgeten för festivalen redan är fastslagen i fullmäktige.  
 
J3 förtydligas så att den endast omfattar beslut om att ingå avtal med 
utförare/entreprenörer inom budgeten för festivalen. Beslutanderätten delegeras till 
näringslivschef istället för arbetsutskottet.  
 
J4 förtydligas så att den endast omfattar beslut om att ingå avtal med artister till 
huvudscen inom budgeten för festivalen. Beslutanderätten delegeras till näringslivschef 
istället för arbetsutskottet. 
 
J6 ändras till att omfatta endast upplåtelse inom festivalområdet, beslutanderätten 
delegeras till näringslivschef. Under anmärkning hänvisas till upprättad karta för 
festivalområdet.  
 
J7 förtydligas så att den endast omfattar tecknande av sponsoravtal inom ramen för 
festivalen. Beslutanderätten delegeras till näringslivschef. Under anmärkning hänvisas 
till riktlinjer för sponsring av kommunal verksamhet.  
 
J8 ändras så att beslutanderätten delegeras till näringslivschef istället för 
evenemangssamordnare. Under anmärkning förtydligas att ansökningar till myndigheter 
endast avser ansökningar inom festivalens område.  
 
J9 tas bort då det finns en generell bestämmelse i kommunen om att alla mindre inköp 
upp till 25 000 kr utgör s.k. ren verkställighet.   
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga delegater 
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§ 118 Motion om språkkrav inom äldreomsorgen - Emanuel Norén (L) m.fl 

2021/954 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionens första att-sats 
 
att anse motionens andra och tredje att-satser besvarade.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Bodil Frigren Ericsson (L), Lars-Olof Larsson (KD),  
Britt Jämstorp (KD), Ulla Olofsson (M), Magnus Arvidsson (M) och  
Irene Ahlstrand Mårlind (M) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till omsorgsnämnden att införa språktest vid anställning av personal inom 
hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska 
språket.  
 
att uppdra åt omsorgsnämnden att erbjuda den utbildning som krävs för tillräckliga 
språkkunskaper till redan anställd personal.  
 
att uppdra åt omsorgsnämnden att även erbjuda sådan utbildning till den person som vid 
ansökningstillfället i övrigt är kvalificerade för anställning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 182, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning.   
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 143 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att motionen lyfter fram vikten av att 
arbetsgivaren säkerställer att personalen förstår och gör sig förstådd hos dem som de är 
satta att hjälpa.  
 
Att som medarbetare inom vård och omsorg ha bristande kunskaper i svenska är ett 
problem och utgör en risk. Inte minst handlar det om att säkerställa att medarbetarna 
har språkförståelse för att kunna ta till sig nödvändig information och förmåga att 
kommunicera för att möta vårdtagarnas behov, ytterst för att inte äventyra säkerheten 
för den äldre.  
 
Bedömningen är att det finns ett behov av att förbättra och säkerställa 
språkkunskaperna hos medarbetare inom vård och omsorg. Det vi ser är att det finns ett 
behov av att ringa in bristerna och att utifrån det identifierade behovet anpassa 
insatserna så att de ger önskvärd effekt. Vid rekrytering gäller det att specifikt matcha 
kandidatens språkkunskaper med kraven i anställningen, tillika behoven i verksamheten.  
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Det finns ett upparbetat samarbete mellan vuxenutbildningen och omsorgsförvaltningen 
som kan vidareutvecklas. Det är avgörande att språkstödet kopplas till medarbetarnas 
utmaningar i arbetsvardagen, till de situationer där det uppstår missuppfattningar eller 
risker på grund av bristande språkkunskaper.  
 
Bedömningen är att ett arbete behöver ske för att utveckla en modell som vid rekrytering 
tydligare prövar språkkunskaperna samt att samarbetet med vuxenutbildningen behöver 
vidareutvecklas för att kunna ge anpassat språkstöd till såväl potentiella medarbetare, 
det vill säga kandidater som i övrigt uppfyller kvalifikationerna, som befintliga 
medarbetare.  
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av HR-chef Marie Björnsson.  
I förslaget till yttrande skriver Marie Björnsson att arbete i äldreomsorgen kräver 
tillräckliga kunskaper i svenska, språkförståelse för att kunna ta till sig nödvändig 
information och förmåga att kommunicera för att möta brukarnas behov. Det bästa och 
effektivaste sättet att vidareutveckla sin svenska är att få vara en del av ett 
sammanhang där språket används, det vill säga genom arbete. För att klara 
kompetensförsörjningen kommer det att vara nödvändigt för arbetsgivaren att ge ett 
anpassat språkstöd till såväl potentiella medarbetare, det vill säga kandidater som i 
övrigt uppfyller kvalifikationerna, som befintliga medarbetare.  
 
Arbetsgivaren ska därför förstärka arbetet med språkstöd för att säkerställa språkkrav 
och språkkunskaper. Kommunstyrelsen kommer att följa hur socialförvaltningen arbetar 
med kompetenskrav, där språkkrav är en central del. En omvärldsbevakning visar att 
språktest inte är ett ändamålsenligt verktyg för att säkerställa språkkunskaper.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06, reviderad 2022-02-07, 2022-03-09 
Motion om språkkrav inom äldreomsorgen 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar bifall 
till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) 
reserverar sig till förmån för Bodil Frigren Ericsson med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson  
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§ 119 Motion om handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 

- Elin Petersson (M) 2021/1802 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunfullmäktige fastställer en handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat 
våld. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-09-07 § 263, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. 
 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-12-14, § 83 och 
beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att under våren samordna ett yttrande 
tillsammans med ledningsgruppen för barn- och familjeenheten inom 
omsorgsförvaltningen.   
 
Utbildningsförvaltningen behandlade åter igen ärendet vid sammanträdet 2022-03-22,   
§ 21 och beslutade att anta förslaget till yttrande som nämndens eget och överlämna det 
till kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I yttrandet skriver utbildningsnämnden att det finns våldsutsatta kommunmedborgare 
som lever i, eller har upplevt våld i en relation, är ett faktum. Karlshamns kommun skulle 
sannolikt behöva arbeta mer förebyggande i de lägre åldrarna. En lokal handlingsplan, 
baserat på systematisk analys och omvärldsbevakning, bör tas fram för att både 
tillämpning och ansvarsfördelning ska vara tydlig. Medarbetare på skolorna i 
Karlshamns kommun ska veta vem som gör vad för att hjälpa en elev som är utsatt för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Skolans arbete behöver omfatta förebyggande arbete som når alla elever och deras 
föräldrar samt åtgärder för att upptäcka och hantera utsatthet hos elever. Det är viktigt 
att en tydlig roll- och ansvarsfördelning och ett nära samarbete finns med socialtjänsten 
och andra myndigheter, även för skolor som i sin vardag inte möter elever som är 
utsatta för HRV. Utbildningsnämnden ställer sig således bakom intentionerna i 
motionen. 
 
Socialnämnden (tidigare omsorgsnämnden) behandlade ärendet vid sammanträdet 
2022-02-23, § 25 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna 
det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att motionären bland annat skriver i motionen att 
enligt lag har kommunerna ansvar för skola och socialtjänst samt det yttersta ansvaret 
för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver. Det är viktigt att personal som arbetar inom dessa områden i kommunen får 
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kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Dels för att få en trygghet i hur 
man som medarbetare ska agera för att skydda personer som är drabbade eller riskerar 
att drabbas, dels vilka uttryck som HRV kan ta sig.  
 
Inom socialtjänsten finns det kunskap att hantera olika typer av hedersärenden. 
Karlshamns kommun måste dock jobba mer förebyggande i de lägre åldrarna för att 
upptäcka heder. En lokal handlingsplan, baserat på systematisk analys och 
omvärldsbevakning, ska tas fram för att både tillämpning och ansvarsfördelning ska vara 
tydlig. Alla på skolorna i Karlshamns kommun ska veta vem som gör vad för att hjälpa 
en elev som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans arbete behöver 
omfatta förebyggande arbete som når alla elever och deras föräldrar samt åtgärder för 
att upptäcka och hantera utsatthet hos elever. Det är viktigt att en tydlig roll och 
ansvarsfördelning och ett nära samarbete finns med utbildningsförvaltningen och andra 
myndigheter. Socialnämnden ställer sig positiv till intentionen i motionen. 
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av folkhälsostrateg Jenny 
Andersson. I förslaget till yttrande skriver Jenny Andersson följande, 
 
Jämställdhet 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Så lyder jämställdhetsmål 6 vilket är grunden i 
arbetet med våld i nära relationer. Under 2021-2023 genomför SKR en satsning för att 
stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet för jämställdhet och kvinnofrid. 
Satsningen har särskilt fokus på att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck. Arbetet har sin utgångspunkt i regeringens jämställdhetspolitiska delmål och 
nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.  
 
Nationella målen för 2021-2023 är att:  
 

• kvinnofridsarbetet ska utvecklas med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck 
• förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla 

jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner 
• SKR har i uppdrag att stärka kommuner och regioners arbete med 

jämställdhetsintegrering och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå 
kring lösningar på specifika jämställdhetsproblem utifrån de 
jämställdhetspolitiska målen. 

 
Rättighetsbaserat arbete för barn 
I Karlshamns kommun bor ca 6500 barn under 18 år. I januari 2020 blev 
barnkonventionen lag, barnkonventionslagen. De mänskliga rättigheterna är identiska 
och något som alla barn föds med. Det är alltid de vuxna i samhället som är ansvariga 
för att barn får det som de har rätt till, exempelvis lek, vila, få gå i skolan och sjukvård. 
Att leva upp till barnkonventionslagen innebär att samhället behöver arbeta 
rättighetsbaserat. Kärnan i ett rättighetsbaserat arbete med barn är respekten för varje 
barn som bärare av rättigheter – på lika villkor som vuxna. I Karlshamns kommun har en 
riktlinje för kommunens barnrättsarbete antagits som tydliggör vikten av att 
barnperspektivet och barns rättigheter ska beaktas i planering, beslut, genomförande 
och uppföljning. 
 
Mäns våld mot kvinnor 
Mäns våld mot kvinnor är en stor kriminalpolitisk utmaning. Sexualbrott och våld i nära 
relation leder ofta till allvarliga hälsoeffekter. De kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt 
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eller sexuellt våld uppger att de har ett sämre fysiskt och psykiskt mående än 
befolkningen generellt. Sexualbrott påverkar kvinnors livsvillkor överlag och orsakar 
mycket rädsla. Arbetsplatser, skolan och hemmamiljöer är platser där många av 
sexualbrotten begås. Sexualbrott utgör allvarliga kränkningar av brottsoffrets integritet 
och påverkar livsvillkoren för den som utsatts. Anmälningar av sexualbrott har ökat de 
senaste åren, både avseende våldtäkt och sexuellt ofredande. Det är därför angeläget 
att rättsväsendet fortsätter att utveckla förmågan att hantera olika former av sexualbrott.  
 
Det är vanligare att kvinnor utsätts för sexualbrott och våld i nära relationer än män. I 
nästan samtliga fall av dödligt våld i nära relation är offret en kvinna. En del av det våld 
och förtryck som utövas mellan närstående är hedersrelaterat. Det finns också viss 
brottslighet som inte getts lika mycket uppmärksamhet, t.ex. våld i parrelationer bland 
unga och bland äldre samt parrelationer där det förekommer missbruk. Det är viktigt att 
öka kunskapen om våld i olika typer av nära relationer för att stärka samhällets förmåga 
att förebygga våldet 
 
Slutsats 
Mot denna bakgrund kan konstateras att ett kommunövergripande grepp behöver tas för 
att sätta ljus på det lokala jämställdhetsarbetet i stort. Alla former av våld och förtryck 
ska motverkas och bekämpas. Att särskilt belysa det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket innebär inte att det är värre än eller väsensskilt från annat våld i nära 
relationer.  
 
Det är därför av vikt att kommunen har en tydlig handlingsplan för hur vi ska arbeta med 
såväl våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Till detta bör tilläggas 
att verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer är nödvändiga inom exempelvis 
utbildningsförvaltning och socialförvaltning. Dessa kan med fördel kopplas till en 
kommunövergripande handlingsplan för våldsprevention. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Motion om handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck –  
Elin Petersson (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Relationsvåldsteamet 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 120 Motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom 

äldreomsorgen - Björn T Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) 2020/678 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-02-17 lämnat in motion om att utreda införande av verksamhet 
Ungdomar inom äldreomsorgen. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att utreda ett införande av verksamhet enligt motionens intentioner, antingen genom 
upphandling eller i kommunal regi.  
 
att, om en utredning görs innan motionen kommer upp, införa konceptet i kommunen.  
 
Motionärerna skriver i motionen att det på företaget Ung Omsorgs hemsida går att läsa 
hur företaget bildades och vad deras affärsidé är. Deras syfte är att skapa 
generationsöverskridande möten som ger de äldre en guldkant på tillvaron och de unga 
ett meningsfullt extrajobb. Oftast är ungdomarna 14 - 19 år och företaget har också som 
uttalat mål att inspirera dem till att välja omsorgsprogrammet på gymnasiet eller arbeten 
och/eller engagemang inom omsorg och vård.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-09-01 § 245, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden för beredning. Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-12-09, § 85 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-09-06 § 269, att återremittera ärendet 
till omsorgsnämnden för ny beredning. Anledningen var att motionen inte ansågs 
besvarad utifrån motionärens intention. 
 
Socialnämnden, (tidigare omsorgsnämnden), behandlade ärendet vid sammanträdet 
2022-02-23 § 24 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna 
det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att motionens intention är att skapa 
gränsöverskridande möten som ger äldre en guldkant på tillvaron och de unga ett 
meningsfullt extrajobb. Det pågår arbeten på olika sätt i verksamheten som till dels 
motsvarar intentionen i motionen i form av samarbete med skolorna och 
aktivitetssamordnaren, under sommarperioden emot feriearbetare samt att det i syfte att 
locka ungdomar till utbildning för yrken i vård- och omsorgssektorn, finns förslag om att 
ta in yngre elever för praktik i verksamheten. Kompetensförsörjning är en viktig fråga 
och en utmaning i det framtida arbetet och det är viktigt att ta in nya perspektiv i 
planeringen. Konceptet utifrån Ung omsorg kräver organisering och resurser oavsett i 
egen eller extern regi, vilket inte kan inrymmas i ordinarie verksamhet utöver det som 
redan görs i nuläget. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-15 
Motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom äldreomsorgen –  
Björn T Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (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.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Björn Tenland Nurhadi 
med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Tor Billing (SD) och Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 121 Karlshamnsförslag - Avsluta finansiering av NetPort Science Park 2022/626 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå förslaget.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd.  
 
2021-11-19 lämnades förslag om att Karlshamns kommun ska avsluta finansiering av 
NetPort Science Park. Förslaget har under publicering uppnått 179 röster.  
 
Enligt förslagsställaren har Karlshamns kommun gett NetPort Science Park miljonbelopp 
årligen samt går i borgen för checkkredit om 24 miljoner kronor. Förslagsställaren menar 
att kommunen bör prioritera välfärden framför NetPort Science Park. 
 
Beslutsunderlag 
 
E-förslag lämnat 2021-11-19 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att förslaget ska anses besvarat i och med tidigare 
genomförd utredning.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebrings 
yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
 
Protokollsanteckning 
 
Magnus Gärdebring (M) begär och beviljas följande protokollsanteckning: 
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Karlshamnsoppositionen har väckt ett ärende i kommunstyrelsen om fördjupad tillsyn av 
NetPort Science Park vilket dömdes av 2022-03-22. Vi ville ha svar på en lång rad 
frågor av ekonomisk karaktär: 
 
Ekonomisk ställning med balans- och resultatrapport på kontonivå 
 
Finansierings- och kassaflödesanalys 
Redovisning av alla upparbetade intäkter och förutbetalda kostnader 
 
Redovisning av alla pågående projekt med syfte, ekonomi, bedömning av eventuella 
nedskrivningar samt ingående deltagare per projekt 
 
Strategiska beslut som fattats av styrelsen under 2020-2021 
 
Redovisning av alla uppdrag mot kommunkoncern och förvaltning med syfte och 
ekonomisk redovisning  
 
Detta gick inte kommunstyrelsen vidare med vilket vi reserverade oss mot. Däremot fick 
kommundirektören i uppdrag att ta fram en modell för bedömning av den kommunala 
risken i delägda bolag och organisationer. 
 
Vi vill se en omstrukturering av NetPort Science Park och kan inte acceptera att 
kommunen inte har full insyn när kommunen sätter in skattemedel i verksamheten. 
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§ 122 Karlshamnsförslag - Försätta Karlshamnsfastigheter AB i konkurs 2022/962 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå förslaget.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd.  
 
Ett förslag om att Karlshamns kommun ska försätta Karlshamnsfastigheter AB i konkurs 
lämnades 2021-12-02. Förslaget har under publicering uppnått 106 röster. 
 
Beslutsunderlag 
 
E-förslag inlämnat 2021-12-02 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att förslaget ska anses besvarat utifrån beslutet i 
ärendet rörande nämndinitiativet gällande försäljning av Östra Piren.  
 
Per-Ola Mattsson (S), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
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§ 123 Redovisning av delegationsbeslut april 2022 2022/202 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 22 
mars 2022 § 74. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 17 mars – 6 april 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport redovisning av delegationsbeslut KS april 2022 
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§ 124 Handlingar för kännedom april 2022 2022/201 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 17 mars – 6 april 2022 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom KS april 2022 
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§ 125 Nämndinitiativ från samtliga partier gällande försäljning av Östra Piren 

2022/1201 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, med hjälp av erfarna specialister inom området 
kommersiella fastigheter, ta fram ett prospekt gällande försäljning av Östra Piren. 
Därefter får presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna. 
 
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom till exempel fastighetsreglering och avyttring av tomt och 
fastighetsbestånd. 
 
Sammanfattning 
 
Samtliga partier har genom Per-Ola Mattsson (S) inkommit med nämndinitiativ gällande 
försäljning av Östra Piren.  
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ett prospekt tas fram av erfarna specialister inom området kommersiella fastigheter. 
Därefter får presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna. 
 
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom tillexempel fastighetsreglering och avyttring av tomt och 
fastighetsbestånd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende Östra Piren 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 
 




