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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 16:05 
(ajournering klockan 14:10 – 14:30) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren, tom § 129 Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
Ulf Ohlsson (M), §§ 130-142 

 Marie Sällström (S) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Magnus Sandgren (M) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), tom § 129, Jan Bremberg (S), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), från kl. 14:00, Jan-Åke Berg (S), tom § 129, Johnny Persson 
(S) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jesper Bergman, miljöstrateg § 128 
Anna-Maria Haag, SMHI § 128 
Pontus Wallin, SMHI § 128 
Katja Hedberg, advokat § 129 
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef § 129 
Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef §§ 129-130 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör §§ 129-130 
Anna Lyggemark, planarkitekt §§ 129-131 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef § 132 

 

 

Paragrafer 126-142  

Utses att justera Mats Dahlbom (C) 

Justeringsdatum  2022-05-11 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
 

                              Mats Dahlbom 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-05-10 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-05-11 

Tillkännages t.o.m.: 2022-05-26 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 126 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Mats Dahlbom (C) att justera protokollet. 
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§ 127 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 128 Information om klimatanpassningsplan för Karlshamns kommun 2020/3715 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Anna-Maria Haag och Pontus Wallin från SMHI informerar om arbetet med framtagande 
av en klimatanpassningsplan för Karlshamns kommun. Arbetet görs i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2021-03-09, § 62. Planen ger stora fördelar genom 
förebyggande anpassning och beräknas vara klar kring årsskiftet 2022/23. Planen är en 
förutsättning för en samhällsplanering utifrån nuvarande och framtida klimat, den ger 
också bättre möjligheter att planera bebyggelse m.m. i områden som är särskilt utsatta 
för effekterna av ett förändrat klimat, exempelvis i områden med översvämningsrisk.  
 
Arbetet kommer att vara omfattande och fortgå under mycket lång tid. Tillräckliga 
resurser behöver avsättas inom hela kommunkoncernen för arbetet med att genomföra 
åtgärder, uppföljning och utvärdering. Resurserna kommer att fördelas över en lång 
tidsperiod. Att agera proaktivt är dock med stor sannolikhet billigare över tid än att låta 
bli att förebygga genom klimatanpassning. Arbetet med klimatanpassning och minskad 
klimatpåverkan måste ske parallellt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 129 Information om ärende rörande planändring Västerport Karlshamn 6:1 och 

7:1 2020/656 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Advokat Katja Hedberg, kommunens ombud i mark- och miljööverdomstolen angående 
planändring avseende del av fastigheterna Karlshamn 6:1 och 7:1 m.fl. (Västerport), 
informerar om planärendet och överprövningsprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Planhandläggare Anna Lyggemark 
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§ 130 Hemställan om markanvisning avseende Västerport Karlshamn 6:1 och 7:1 

2022/1377 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet till projekt-, mark- och exploateringsavdelningen för översyn 
inför dess behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07.  
 
Sammanfattning 
 
Saltsjöbaden Capital AB har inkommit med en förfrågan om att få del av Karlshamn 6:1 
och Karlshamn 7:1 (Västerport) tilldelat sig genom markanvisning, se bilagor. 
   
Kommunstyrelsen har beställt en planändring över området för att minska mängden 
berg som behöver sprängas. Byggnadsnämndens beslut, planändringen, har 
överklagats och byggnadsnämnden har fattat beslutet att bestrida överklagan. 
Kommunen har utsett ett ombud och gett fullmakt till ombudet att företräda kommunen i 
ärendet. Ombudet uppskattar att det tar ca tre månader innan mark- och 
miljööverdomstolen har tagit beslut angående prövningstillstånd. Ombudet bedömer att 
det inte är lämpligt att genomföra en markanvisning under tiden den juridiska processen 
pågår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtenssons tjänsteskrivelse daterad  
2022-05-04 
Hemställan rörande Västerport Karlshamn 6:1 och 7:1 
Mailkonversation rörande komplettering till hemställan Västerport 
Karta Västerport 
Karta Sternöplan 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till projekt-, mark- och 
exploateringsavdelningen för översyn inför dess behandling vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-06-07. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Etableringschef Mathias Wijk 
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§ 131 Samrådsremiss Sydostlänken delen Olofström-Blekinge kustbana 2021/2744 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet nedan som sitt eget och översända detsamma till Trafikverket. 
 
Sammanfattning 
 
I Trafikverkets planläggningsprocess för byggande av järnvägar har en 
lokaliseringsutredning tagits fram för projektet Sydostlänken. Syftet med 
utredningsarbetet är att ta fram lokaliseringsalternativ för val av lokalisering av 
Sydostlänken. Utredningen ska också visa effekter och konsekvenser av 
lokaliseringsalternativen för närområde, miljö och trafikanter. 
 
Samrådshandlingen ska utgöra underlag för Trafikverkets val av lokaliseringsalternativ 
inför framtagande av planförslag och miljökonsekvensbeskrivning för Sydostlänken. 
 
Karlshamn kommun yttrade sig 2021-10-21 om de olika lokaliseringsalternativen vilka 
presenterades redan då. Kommunen har inget mer att tillägga om själva alternativen 
eftersom stor del av järnvägsområdet ligger utanför kommunens gränser. Därmed 
kvarstår föregående synpunkter om själva lokaliseringen.  
 
Dock vill Karlshamns kommun understryka vikten av Sydostlänken. Sydostlänken bidrar 
till ökad flexibilitet i transportsystemet för både gods- och persontrafik och integrerar 
Blekinge, södra Småland och Skåne i en gemensam arbetsmarknadsregion. Att 
Sydostlänken byggs ut är en viktig förutsättning för både Karlshamns kommuns 
utveckling, men även den regionala utvecklingen med nationella och internationella 
kopplingar. Karlshamn hamn är ett exempel där Sydostlänken skulle ha stor positiv 
påverkan, men även för övrig godstransport i kommunen skulle Sydostlänken förbättra 
och effektivisera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-04 
Lokaliseringsutredning – samrådshandling, av Trafikverket, daterad 2022-03-24 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-01-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Trafikverket 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 132 Information om säkerhetsläget 2022/1241 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Den 24 februari 2022 påbörjade Ryssland ett angrepp mot grannlandet Ukraina.  
Detta har försämrat säkerhetsläget i vår omvärld och alla måste möta upp de nya 
utmaningar som detta för med sig.  
 
Flera miljoner ukrainare har flytt landet och många har tagit sig till Sverige även 
Ukrainas grannländer tagit mot betydligt fler.  
 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson informerar om aktuell situation kopplat till 
flyktingfrågan. Det sker stora förändringar i prognoser och direktiv varje dag.  
 
Karlshamns kommun är varje vecka med på ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) 
endast kopplad till flyktingfrågan under ledning av Länsstyrelsen. Karlshamns 
representant är kommunens integrationssamordnare. Med på mötet är samtliga 
kommuner i Blekinge, Migrationsverket, Tullverket, gränspolisen och ibland även andra 
parter som kan bistå med aktuell information, till exempel Jordbruksverket. Dessa möten 
är oerhört viktiga för att hela tiden få aktuell information och få en samsyn i Blekinge.  
 
Karlshamns kommuns krisledningsstab är aktiverad och har stabsmöten dagen efter 
ISF-mötena.  
 
Kopplat till säkerhetsläget i övrigt fortsätter Karlshamns kommuns arbete med 
krisberedskap och civilt försvar. Några centrala delar är: 
 

• Uppdatera RSA (risk och sårbarhetsanalys) 
• Kontinuitetshantering 
• Bygga kommunens krigsorganisation 
• Öka medborgarnas kunskap om hemberedskap 
• Öka säkerheten för att motstå den ökade cyberbrottsligheten osv.   

 
Beslutsunderlag 
 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
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§ 133 Kommunstyrelsens förklaring över anmärkning som framställs i 

revisionsberättelse för år 2021 2021/3541 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att överlämna Karlshamnskoalitionens förslag som kommunstyrelsens förklaring över 
anmärkning som framställs i revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium har 2022-05-02, § 3, begärt att kommunstyrelsen 
lämnar förklaring över kommunrevisionens förslag till anmärkning gentemot 
kommunstyrelsen för 2021. Anmärkningen som riktas mot kommunstyrelsen avser 
passivitet och brister i uppsikten och ägarstyrningen av bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KFPRES § 3/2022 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2021 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse 2021 
Granskning årsredovisning Karlshamn 2021 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska lämna följande förklaring över 
anmärkning som framställs i revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige: 
 
Karlshamnskoalitionens förslag till förklaring över anmärkning som framställs i 
revisionsberättelse för år 2021 
 
Revisionsberättelsen innehåller slutsatser och uppgifter som inte alltid återfinns i de 
rapporter och missiv som lämnats till kommunstyrelsen i samband med att de olika 
granskningarna genomförts, vilket leder till en otydlighet om vilka slutsatser som faktiskt 
dragits och vilka synpunkter kommunrevisionen har.  
 
Kommunstyrelsen vill tydliggöra att synpunkter på tidigare kommunstyrelsers agerande 
och beslut eller skeenden före det granskade året, inte kan ligga till grund för en 
bedömning om anmärkning ska lämnas för 2021 års verksamhet eller ej.  
 
Kommunstyrelsen delar revisionens syn att resultatet i kommunkoncernen har gått från 
39 mnkr 2020 till 28 mnkr 2021, vilket i huvudsak beror på sämre resultat i 
bolagskoncernen. I den kommunala verksamheten har resultatet gått från 4 mnkr 2020 
till 55 mnkr för 2021, trots att omfattande avsättningar och nedskrivningar är gjorda. Att 
kommunkoncernens resultat blir lägre beror på beslut från 2016, som inte behandlats 
korrekt. Bristerna i styrning härrör alltså från 2016 och skulle ha hanterats i det årets 
bokslut eller ha rättats 2017.  
 
Kommunstyrelsen kan vidare konstatera att ägarstyrningen av bolagen till stora delar 
åligger Stadsvapnet enligt nuvarande ägardirektiv. Stadsvapnet har stärkt styrningen 
under 2021 med åtgärder avseende investeringar: 
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• Riskanalys (demokrati, infrastruktur/säkerhet, ekonomi, miljö, arbetsmiljö, 
lagkrav/myndighetskrav) 

• Prioriteringar   
• Självfinansieringsgrad  
• Pay-off tid (ja/nej)  
• Investeringar av principiell beskaffenhet lyfts fram som separata ärenden och 

redogöra för lönsamhetskalkyler, marknadsanalys och benchmark. Se ärendet 
om framtida vattenförsörjning och Hällaryd 1:139.  

 
Inför 2022 har Karlshamnsfastigheter AB dessutom ålagts en särskild instruktion för 
uppföljning där projektet Emigranten 1, bolagets likviditet och bolagets resultat 
återrapporteras månatligen till Stadsvapnet. Kommunfullmäktige har även beslutat i 
enlighet med förslaget om amorteringskrav för samtliga bolag och kommunal 
verksamhet.   
 
Kommunrevisionen beskriver också att kommunstyrelsen brister i att redovisa 
kommunkoncernens samlade ekonomiska utmaningar. I följande dokument från 2021 
framgår den efterfrågade informationen: 
 

• Mål och budget 2022 
• Delårsbokslut per augusti 2021 
• Årsbokslut 2021 

 
Kommunstyrelsen kan konstatera att beslutsunderlagen under 2021 innehållit en 
femårsplan gällande investeringar för såväl kommunala investeringar som investeringar 
i bolagen. Underlagen ligger till grund för fastställandet av borgensramarna, vilka 
fastställs årligen, men grundar sig på femårsplanerna. I ärendet 2021/3000 återges den 
här informationen, tillsammans med information om att hänsyn är tagen till att 
Emigranten 1 slutkostnad sannolikt kommer att överstiga budget.  
 
Vidare efterlyser kommunrevisionen tydlighet och färre omskrivningar i bedömningen 
om god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens bedömning grundar sig på att 
Kommunfullmäktige har fastställt följande definition av god hushållning:   
 
”God ekonomisk hushållning definieras av tydliga hållbara mål, som leder till tidiga 
insatser och ansvarsfulla utvärderade prioriteringar, med en låg resursåtgång och hög 
kvalitet.” 
 
Utifrån den här definitionen och med hänsyn till att utvärderingen omfattar mål som 
avser målsättningar för verksamhet och ekonomi som ska uppnås för perioden 2019 – 
2022, görs bedömningen att kommunen uppnått en god ekonomisk hushållning. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska lämna följande förklaring 
över anmärkning som framställs i revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige: 
 
Karlshamnsoppositionens förslag till förklaring över anmärkning som framställs i 
revisionsberättelse för år 2021 
 
Kommunstyrelsen har i löpande dialog med lekmannarevisionen under flera år arbetat 
gemensamt för att undanröja påpekade brister och Kommunstyrelsen ser goda resultat 
av dialogerna överlag. 
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Kommunstyrelsen är medveten om brister i uppsikt och ägarstyrning över bolagen. I 
kommunstyrelsen har ett löpande förbättringsarbete pågått under föregående år. Flera 
skarpa beslut har fattats under innevarande verksamhetsår vilket dock inte kan bedöms 
i revisionen för 2021. Vi bedömer dock att vi är tydligt på rätt väg. 
 
De samlade ekonomiska utmaningarna för både kommun och kommunkoncern är 
fortsatt en mycket stor utmaning. Vi bedömer att analys och underlag, och 
planeringshorisont fortsatt måste förbättras. Revisionens rapporter rörande de 
kommunala bolagen bör också i enlighet med revisorernas synpunkter löpande lyftas till 
behandling.  
 
Vi uppfattar revisorernas kritik kring upplevd passivitet från kommunstyrelsen och avser 
därför arbeta med att vidare utveckla kommunstyrelsens interna arbete och delaktighet 
ur ett demokratiskt perspektiv. 
Vad avser behovet av åtgärder rörande samordning av investeringar har 
kommunstyrelsen vidtagit mått och steg men ser precis som revisorerna att det finns 
stort utrymme för förbättringar. En sammanhållen investeringsstrategi är nödvändig för 
Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattningsvis menar vi att kommunstyrelsen i god dialog med revisorerna har 
sjösatt flertalet förbättringsåtgärder. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Ulf Ohlsson 
(M) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.   
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 134 Strategiskt arbete miljö och klimat - Hållbara Karlshamn 2021/3422 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att genom hanteringen av skrivelsen om resurser för strategiskt arbete miljö och klimat 
anse nämndinitiativet gällande mer resurser till arbete med miljö, klimat och hållbarhet 
besvarat 
 
att inom kommunstyrelsens ram avsätta 1,8 mkr (helår) inom området hållbarhet, miljö 
och klimat 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiet har genom ett nämndinitiativ lyft frågan om mer resurser till arbetet med 
miljö, klimat och hållbarhet. I detta föreslås sammanfattningsvis att behovet av resurser 
utreds med miljörådet som remissinstans samt att tillsättandet av resurser påbörjas i de 
delar som skulle anses akuta samt att redovisa för kommunstyrelsen både dessa samt 
ytterliga framtida behov.  
 
Det har utöver detta inkommit en skrivelse som tagits fram på uppdrag av miljörådet 
rörande behov av ökade resurser för arbete med miljö och klimat. Efter behandling i 
kommunstyrelsens arbetsutskott fick kommundirektören i uppdrag att föra samman de 
bägge ärendena för gemensam hantering då de i stort berör samma frågeställning.  
 
Underlag för beredning är inhämtat från förvaltningsorganisationen inklusive 
Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Övervägande och analys 
 
Att ha miljörådet som remissinstans för organisatoriska eller resursmässiga frågor ligger 
inte i linje med hur Karlshamns kommun normalt hanterar dessa frågor och kan därför 
skapa en osäkerhet kring mandat och rollfördelning mellan förvaltning, kommunstyrelse 
och i detta fall miljörådet. Skrivelsen som tagits fram på uppdrag av miljörådet kring just 
resurser vilken riktats till kommunstyrelsen ligger mer i linje med kommunens praxis. 
 
När det gäller behovet av mer resurser för arbetet med de utpekade frågorna ses inga 
behov av att lägga utredningstid på detta då sådana behov redan är konstaterade sedan 
tidigare. Dessa har inte kunnat hanteras då uppdraget är att minska 
personalkostnaderna betydligt. Detta gör att ytterst är frågan kopplad till resurstilldelning 
samt att man beslutar om avsteg från uppdraget att minska personalkostnaderna. 
En sammantagen bedömning visar att en utökning med en tjänst samt resurser för inköp 
av konsultstöd skulle lösa de behov som lyfts. Det motsvarar i rena resurser 1,8 mkr 
årligen fördelat på 900 tkr för en tjänst samt 900 tkr för inköp av konsulttjänster 
framförallt inom området förorenad mark. Detta ligger i stort sett i nivå med skrivelsens 
förslag om ca tre årsarbetare totalt. Området förorenad mark är så mångfacetterat så att 
en utökad organisation inte bedöms kunna hantera samtliga kompetenser som krävs 
varför det är rimligt att efterhand avropa skräddarsydd kompetens inom gällande 
ramavtal för konsulttjänster. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-04-28 
Protokollsutdrag KSAU § 120/2022 Strategiskt arbete miljö och klimat - Hållbara 
Karlshamn 
Protokollsutdrag KSAU § 129/2022 Svar rörande nämndinitiativ från miljöpartiet 
gällande mer resurser till arbete med miljö, klimat och hållbarhet 
Strategiskt arbete miljö och klimat - Hållbara Karlshamn 
Hållbara Karlshamn 2030_antagen 2018-09-17 
Protokollsutdrag KF § 119 2018 Hållbara Karlshamn 2030 
Minnesanteckningar KMR 2021-10-18 
Nämndinitiativ från miljöpartiet gällande mer resurser till arbete med miljö, klimat 
och hållbarhet 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på följande formulering av andra att-satsen: att inom 
kommunstyrelsens ram avsätta 1,8 mkr (helår) inom området hållbarhet, miljö och 
klimat.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att den fjärde att-satsen stryks. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med desamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Miljörådet 
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§ 135 Marknadsföring av outdoorturism 2022/723 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att i enlighet kommunfullmäktiges beslut utöka näringslivsenhetens budget med 250 tkr 
2022 
 
att uppdra åt näringslivschefen att tillsammans med Visit Blekinge snarast inleda arbetet 
med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 
 
att näringslivschefen efter att Visit Blekinge presenterat kostnader och aktiviteter för 
uppdraget hanterar utbetalningen av 250 tkr till bolaget 
 
att näringslivschefen följer upp och rapporterar vad medlen använts till och vilka resultat 
som uppnåtts till kommunstyrelsen årligen samt ansvarar för genomförande av 
utvärdering under 2024. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-21 att avsätta 250 tkr årligen i tre år för ett 
tilläggsuppdrag för Visit Blekinge inom ett antal utpekade områden kopplade till den så 
kallade outdoorturismen. 
 
Kommunstyrelsen har att genomföra beslutet och hantera utvärdering och uppföljning av 
detsamma samt hantera ekonomi och kommunens egen organisation.  
 
Uppdragets innehåll som ska vara styrande på Visit Blekinges arbete framgår av 
kommunfullmäktiges beslut. Då insatsen är knuten till besöksnäring och turism bör 
budgeten hanteras genom ett tillskott inom kommunstyrelsens budget för näringsliv och 
turism på 250 tkr årligen i tre år med start 2022. 
 
Näringslivschefen bör inom sitt uppdrag kunna hantera frågan om uppföljning och 
återrapportering till kommunstyrelsen liksom den utvärdering som ska ske 2024. 
 
För att uppfylla intentionerna i kommunfullmäktiges beslut bör Visit Blekinge genomföra 
sitt uppdrag i nära samarbete med Karlshamns kommuns näringslivsenhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 6/2022 Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt 
uppstart av flyglinje 
Protokollsutdrag KSAU § 121/2022 Marknadsföring av outdoorturism 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Näringslivschef Nina Andersson 
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§ 136 Utseende av attestanter för Sörgårdens aktivitetsfond 2021/3341 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse ekonomichef Åsa Nygren, redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg, ekonom 
Ann-Louise Philip samt ekonom Veronica Nordmark, två i förening, till attestanter för 
ekonomiska transaktioner gällande stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-21, § 8, att bilda Stiftelsen Sörgårdens 
aktivitetsfond. I samma beslut gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att 
utse firmatecknare för stiftelsen, två i förening. 
 
Inkommen begäran från Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i 
Västra Blekinge (FUB) om bildande av Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond har 
behandlats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade att utse 
kommunstyrelsen till förvaltare av stiftelsens förmögenhet och tillgångar samt att utse 
firmatecknare för stiftelsen, två i förening. Kommunstyrelsen fick även uppdraget att i 
dialog med FUB upprätta stadgar för stiftelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 8/2022 Bildande av stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 
 
Beslutet skickas till 
 
FUB Västra Blekinge 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonom Ann-Louise Philip 
Ekonom Veronica Nordmark 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Administratör Aili Martinsson 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 137 Igångsättningsbeslut projekt 1014 - Karlshamns kommuns bilpark 2022/1351 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja igångsättningsbeslut för projekt 1014 Karlshamns kommuns bilpark med en 
budget om 10 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30, § 265, om en förändrad princip för finansiering 
av personbilar. Syftet är att genom egna inköp och egen finansiering istället för leasing 
minska kommunens totala kostnader. Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04, § 46, 
att utöka investeringsbudgeten med 10 mnkr under 2022 för inköp av fordon, samt att 
uppdra åt kommunstyrelsen att följa upp de ekonomiska effekterna då särskilt hur 
driftskostnadsminskningarna ska hanteras. 
 
Investeringsprojektet 1014 – Karlshamns kommuns bilpark har en budget för 2022 på 10 
mnkr. Projektet syftar till reinvesteringar av nya fordon och annan utrustning tillhörande 
kommuns bilpark. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 265/2021 Ny princip för finansiering av köp av personbilar 
Protokollsutdrag KF § 46/2022 Investeringsbehov personbilar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Enhetschef Per-Erik Karlsson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 138 Igångsättningsbeslut projekt 2127 - Digitalisering 2022/1394 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja igångsättningsbeslut för projekt 2127 Digitalisering. 
 
Sammanfattning 
 
Inom ramen för kommunstyrelsens av kommunfullmäktige avsatta investeringsram har 
det avsatts 3 mkr under år 2022 för centrala digitaliseringsinvesteringar. 
 
Avsikten med projektet är att hantera investeringar som bidrar till att effektivisera och 
kvalitetssäkra nya arbetssätt samt återinvestera i nya större verksamhetssystem. Under 
2022 planeras ett nytt elevhanteringssystem, moderniserat intranät, fortsatt utveckling 
av så kallade RPA-verktyg, det vill säga automatisering av vissa beslutsprocesser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Administrativ chef Christina Svensson 
Controller Susanne Andersen  
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§ 139 Igångsättningsbeslut för projekt Svängstabadet 2022/1385 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge igångsättningsbeslut för fas 1 av projekt Svängstabadet med en budget om 2 500 
tkr 
 
att uppdra åt fastighetschefen att teckna fas 1 för rivning och byggnation av ny 
badanläggning i Svängsta med där tillhörande kringarbeten 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-26 § 201 att tilldela PEAB den 
strategiska partneringupphandlingen för badanläggningar med olika huvuddelar. Två av 
huvuddelarna är rivning av befintligt Svängstabad och byggnation av ny badanläggning i 
Svängsta med där tillhörande kringarbeten. 
 
Svängstabadet har under flera år varit stängt på grund av läckande bassäng samt 
undermålig reningsutrustning. Behovet av en badanläggning i Svängsta är stort, inte 
minst med tanke på den befolkningsutvecklingen som har varit i Svängsta de senaste 
åren. Det är angeläget att kommunen fortsätter att satsa på orten och då är ett 
utomhusbad en viktig del i detta, framförallt med tanke på alla barnfamiljer. 
Utomhusbadet är också viktigt för omnejden som på detta sätt får närmare till en 
utomhusbassäng, för exempelvis möjlighet till simskola. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 140 Avtal om option avseende tilläggstrafik Karlshamn - Åryd 2022/1376 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal i enlighet med Region 
Blekinges förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Blekingetrafiken står inför ny upphandling av entreprenör för kollektivtrafiken och inför 
denna vill man säkerställa att Karlshamns kommun fortfarande vill ha kvar möjligheten 
till att beställa tilläggstrafik till Åryd vilket sker idag. Region Blekinge har genom 
Blekingetrafiken tagit fram ett förslag till avtal där de åtar sig att på Karlshamns 
kommuns uppdrag ta med en option i förfrågningsunderlaget. Avtalet är skrivet utifrån 
gällande avtal och innebär i sak en förlängning. Avtalet innebär inte att Karlshamns 
kommun åtar sig att beställa tilläggstrafik utan detta beslutar kommunen i särskild 
ordning. Däremot regleras en del formalia kring beställning och betalningsperioder. 
 
Avtalet är granskat av kommunens jurister som bedömer att inom gällande 
delegationsordning ska avtalet tecknas av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 
Avtal om tilläggstrafik - Karlshamn-Åryd 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
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§ 141 Redovisning av delegationsbeslut maj 2022 2022/202 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 12 
april 2022 § 117. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 7 april – 2 maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport redovisning av delegationsbeslut KS maj 2022 
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§ 142 Handlingar för kännedom maj 2022 2022/201 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 7 april – 2 maj 2022 redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom KS maj 2022 
 
 
 
 


