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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 16:15 
(ajournering klockan 14:30 – 14:45) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson, ej § 174 Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Ohlsson (M) 
Leif Håkansson (S), ej § 174 
Sofie Ekenberg (C), tom § 159 
Jan-Åke Berg (S), from § 160 
Lars-Olof Larsson (KD) 
Ulla Sandgren (S) 
Claes Jansson (MP), § 174 

 Magnus Gärdebring (M) 
Charlott Lorentzen (MP) 
Marie Sällström (S) 
Marie Sällström (S) 
Magnus Sandgren (M) 
Annika Westerlund (S) 
Marco Gustavsson (C) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Claes Jansson (MP) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Mattias Holmquist, koordinator Blekinge Arkipelag §§ 146-148 

 

 

Paragrafer 146-182  

Utses att justera Björn Tenland Nurhadi (SD) 

Justeringsdatum  2022-06-09 

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

                              Björn Tenland Nurhadi  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-06-07 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-06-09 

Tillkännages t.o.m.: 2022-07-01 
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§ 146 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Björn Tenland Nurhadi (SD) att justera protokollet. 
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§ 147 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 148 Information från Blekinge Arkipelag  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Mattias Holmquist, koordinator för biosfärsområde Blekinge Arkipelag, informerar om 
den ideella föreningens organisation, uppdrag och verksamhet.  
 
Blekinge Arkipelag arbetar med följande insatsområden: 
 

• Hälsa och livskraft i hållbara samhällen 
• Hållbara företag och blomstrande turism 
• Lärande och engagemang för hållbar utveckling 
• Vatten i balans samt en levande kust och skärgård 
• Biologisk mångfald och intakta ekosystemtjänster. 

 
Inom ovan insatsområden arbetar Blekinge Arkipelag med följande delar: 
 

• Hållbar besöksnäring 
• Håll biosfären ren 
• Information, lärande och delaktighet 
• Hållbart fiske 
• Hållbart lant- och skogsbruk 
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§ 149 Kommundirektörens information till kommunstyrelsen juni 2022 2022/1688 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande:  
 
Kriget i Ukraina - minskat inflöde av flyktingar till landet. Kommunen får ett lägre 
mottagningstal. Ingen eller ringa belastning på organisationen i dagsläget. 
 
Stora kostnadsökningar med anledning av kriget i Ukraina och efterverkningar av 
pandemin. Ökade priser på bland annat livsmedel, drivmedel, energi, vissa 
förbrukningsartiklar och byggmaterial påverkar kommunen med omkring 12-18 mkr. 
Kostnadsökningarna ska inte påverka kvaliteten på exempelvis skolmaten.  
 
Kraftiga ökningar av leveranstider.  
 
Förberedande planering för krig och kris intensifieras lokalt och regionalt där uthållighet 
ligger i fokus. 
 
Informationssäkerhet och påverkansförsök. 
 
Pågående projekt fördyras och försenas. 
 
Beredskap vad gäller livsmedelstillgång i kommunen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
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§ 150 Ny VA-plan (vattentjänstplan) för Karlshamns kommun 2021/666 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har i samarbete med Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB) tagit 
fram förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan). VA-planeringen omfattar hela kommunens 
geografiska yta och avser såväl dricksvattenförsörjning som dag- och 
spillvattenhantering. 
 
Syftet med VA-plan för Karlshamns kommun är: 
 

• att utgöra ett kunskapsunderlag om VA-försörjningens förutsättningar, 
möjligheter och behov 

• att utgöra underlag för att skapa en hållbar utveckling av VA-försörjningen i 
Karlshamns kommun 

• att redovisa prioritering av åtgärder på VA-försörjningen i Karlshamns kommun 
• att utgöra ett underlag för verksamhetsplanering och budget för berörda 

verksamheter 
• att utgöra ett underlag för fortsatt arbete med rutiner inom berörda verksamheter 
• att uppfylla Vattenmyndighetens lagstadgade krav på kommunen enligt 

åtgärdsprogrammet för Södra Östersjön, avseende planering och åtgärder på 
VA-försörjningen. 

 
VA-planen har samordnats med pågående detaljplanearbeten och planerade 
exploateringar för att uppnå en samordnad prioritering av de exploateringar som kan bli 
aktuella under de närmaste åren. Genom att gemensamt hålla sig till gjorda 
prioriteringar kan kommunkoncernens resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.  
 
Förslag till VA-plan remitterades 2022-04-06 till Karlshamn Energi AB (VA-
huvudmannen), Miljöförbundet Blekinge Väst samt byggnadsnämnden. Följande 
synpunkter har inkommit: 
 
Karlshamn Energi AB:s styrelse godkänner VA-planen och önskar att den kompletteras 
med rubriken ”Vattentjänstplan”. VA-planen kompletteras med tilläggsrubriken 
”Vattentjänstplan”. 
 
Miljöförbundet påpekar att det inte längre avleds avloppsvatten till Östra Orlundsån och 
att två meningar därför behöver strykas. VA-planen revideras i enlighet med 
Miljöförbundets yttrande. 
 
Byggnadsnämnden fokuserar på i vilken utsträckning utbyggnad av VA till befintliga 
områden (s.k. § 6-områden) behöver föregås av eller samordnas med 
detaljplaneläggning. Man konstaterar att det för området Stilleryd Sandvik är viktigt att 
VA-utbyggnaden föregås av detaljplaneläggning för att inte hamnens utveckling ska 
äventyras. Man föreslår att ett planarbete initieras redan under 2023 och framhåller att 
resurser behöver avsättas. Byggnadsnämnden förutsätter även att KEVAB bevakar 
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frågorna kring Tostarp, Tararp och Södra Hoka i samband med frågor om bygglov och 
förhandsbesked, då tillkommande bebyggelse kan påverka ansvaret för VA-
försörjningen.  
 
VA-planen kompletteras med att Stilleryd Sandvik inte bör/kan/ska byggas ut innan 
planläggning skett – att utbyggnaden måste föregås av detaljplaneläggning. 
Komplettering sker även med att det tydliggörs att KEVAB bevakar frågorna kring 
Tostarp, Tararp och Södra Hoka i samband med frågor om bygglov och 
förhandsbesked. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan) för Karlshamns kommun 
Bilaga 1 VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun 
Utdrag ur styrelseprotokoll Karlshamn Energi Vatten AB 2022-04-28 
Protokollsutdrag BN § 88/2022 Yttrande rörande förslag till ny VA-plan för 
Karlshamns kommun 
Protokollsutdrag MBV § 25/2022 Yttrande gällande VA-plan Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Byggnadsnämnden 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson  
VD Anders Strange Karlshamns Energi 
VA-chef Ken Sellén 
Förbundschef Johanna Randsalu 
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§ 151 Planskild förbindelsegång inom ramen för projekt Nya Stationsstaden 

2021/758 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att förorda en planskild förbindelsegång vid läge B i förslaget samt att korridoren för 
gångbron utökas för att möjliggöra en eventuell framtida cykelramp 
 
att uppdra till kommundirektören att revidera framtaget PM avseende korridoren 
 
att uppdra åt kommundirektören att återkomma med ett separat ärende rörande 
förtätningsmöjligheter norr om järnvägen i höjd med Prästslätten.   
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen avsatte 2021-06-08, § 146, cirka 150 000 kr av kommunstyrelsens 
anslag till förfogande för att utreda möjligheten till en eventuell framtida planskild 
förbindelsegång inom projekt Nya Stationsstaden. 
 
I Stadsutvecklingsprogrammet för Nya Stationsstaden Karlshamn, godkänt i 
kommunstyrelsen 2021-03-09, finns redovisat två alternativa principiella lägen för 
planskild förbindelse över järnvägsspåren. Förslaget har sin grund i kommunens 
översiktsplan, Karlshamn 2030, där visionen visar en bro över järnvägsspåren som 
kopplar Prästslätten till resecentret och vidare mot centrum.  
 
Trafikverket genomför en funktionsstödsutredning i samverkan med Karlshamns 
kommun. Utredningen avser en framtida utformning av Karlshamn C samt en framtida 
utformning av godsbangård i Stilleryd. Trafikverket ställde under 2021 en fråga till 
kommunen avseende kommunens framtida plan för förbindelsen över järnvägen vid 
Karlshamn C. Frågan lyftes också på sammanträde med kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021-03-16, då Trafikverket gjorde en delrapportering av funktionsstöds-
utredningen.  
 
Trafikverkets bedömning är att den befintliga plankorsningen över järnvägen är fullt 
tillräcklig och ser en eventuell framtida planskild förbindelse som en del i kommunens 
egen utveckling. Dock menade man att placering och utformning av en eventuell 
förbindelse behövde vara klarlagd senast i början av 2022 som underlag för det 
kravdokument, AKJ (Anläggningskrav Järnväg) som man tar fram avseende vad som 
ska byggas i Karlshamn. Anledningen till detta är att en planskild förbindelse tar plats 
och påverkar var Trafikverket kan bygga sina teknikbyggnader och annan 
teknikutrustning och hur Trafikverket kan nå sin anläggning. 
 
Förutsättningarna för en planskild förbindelse över spåren har nu utretts med hjälp av 
konsult och i nära samråd med Trafikverket. Läge och utformning har studerats för att 
hitta en korridor att reservera för en framtida bro. Även en grov kostnadsuppskattning för 
den föreslagna bron har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planarkitekt Jeanette Conradssons tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 
PM, Planskild förbindelsegång Karlshamn C, daterad 2022-03-16 
Bilaga förslagsskiss, daterad 2022-02-08 
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Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på följande ändring av att-satserna: 
 
att förorda en planskild förbindelsegång vid läge B i förslaget samt att korridoren för 
gångbron utökas för att möjliggöra en eventuell framtida cykelramp, samt 
 
att uppdra till kommundirektören att revidera framtaget PM avseende korridoren. 
 
Ulf Ohlsson (M), Elin Petersson (M) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till Per-Ola 
Mattssons yrkande.  
 
Elin Petersson (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska uppdra åt kommundirektören att 
återkomma med separat ett ärende rörande förtätningsmöjligheter norr om järnvägen i 
höjd med Prästslätten.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med desamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Trafikverket, sofie.ulvestad@trafikverket.se 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovačić 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Projektledare Christer Martinsson 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 152 Försäljning av del av Karlshamn 2:3 vid Verpeshejan 2020/909 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna avtal om fastighetsreglering mellan Dala 2:36 och Dala 2:3 med ändringen 
att markpriset sätts till 20 kr/kvm 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
avtalet. 
 
Sammanfattning 
 
Ägarna till fastigheten Dala 2:36 har framfört önskemål om att få förvärva del av Dala 
2:3. Det område man önskar förvärva omfattar ca 4,6 ha åkermark. Marken värderades i 
september 2020 till 10 kr/kvm.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-11-16 § 353 att återremittera ärendet 
till förvaltningen eftersom priset anses vara för lågt satt samt för komplettering med en 
uppdaterad omvärldsbevakning gällande prisbilden för kompletteringsköp för liknande 
fastigheter. 
 
En ytterligare fastighetsvärdering har därför gjorts med värdetidpunkt april 2022. Marken 
värderades till ca 500 000 kr, vilket motsvarar ca 11 kr/kvm, vilket är jämförbart med 
värdet i den tidigare värderingen. 
 
För att området skall kunna säljas krävs lantmäteriförrättning. Överenskommelsen 
villkoras därför av att erforderlig lantmäteriförrättning kan genomföras, t.ex. med hänsyn 
till fastighetbildningslagens lämplighetsvillkor. 
 
Området är enligt översiktsplanen avsatt för idrott och friluftsliv, område A8 – Långakärr. 
Översiktsplanen rekommenderar att ny bostadsbebyggelse ej får tillkomma. Detta 
innebär att det i nuläget inte verkar sannolikt att exploateringar kan genomföras inom 
området.  
 
Mot bakgrund av det tätortsnära läget kan det ändå vara en strategisk fråga ifall det 
aktuella markområdet ska säljas och frågan prövas därför lämpligen av 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
Överenskommelse om fastighetsreglering 
Kartbilaga till överenskommelse om fastighetsreglering 
Försäljningsområde-översiktskarta 
Kommunens markinnehav-karta 
Värdering april 2022 
Värdering del av Dala 2:3 
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Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Markförvaltare Linnéa Persson 
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§ 153 Fastställande av förfrågningsunderlag strategisk partnering mark 2022/1438 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa förfrågningsunderlaget och att godkänna att det annonseras 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta tilldelningsbeslutet samt teckna kontrakt. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förfrågningsunderlag för strategisk 
partnering mark. Upphandlingen omfattar större markentreprenader/infrastrukturprojekt 
större än 10 prisbasbelopp efterhand som projekt uppstår. Karlshamns Energi AB 
medverkar i upphandlingen för att kunna utföra sina arbeten i kommunens projekt. 
 
För att i upphandlingen inleda en så kallad fas1 som innebär utförande av förstudie, 
upprätta systemhandlingar och kalkyl med tillhörande tidplan krävs igångsättningsbeslut. 
 
För att inleda fas 2 (detaljprojektering och produktion) krävs att kommunstyrelsen fattar 
investeringsbeslut innan entreprenadkontrakt fas 2 kan tecknas. 
 
Beslutsunderlag 
 
01 Kontrakt 
06 Uteslutnings- och kvalificeringskrav samt anbudsutvärdering 
07 Anbudsformulär 
08 Administrativa föreskrifter 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare William Lavesson 
Projektledare Joakim Svanhall 
Fastighetschef Magnus Persson 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen  
Enhetschef Johan Eriksson 
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§ 154 Igångsättningsbeslut för projekt 1358 - Infrastruktur torget 2017/491 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att gå vidare med den del av ärendet som avser el och belysning på torget, till en 
kostnad om ca 3 mkr. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet om igångsättningsbeslut för 
projekt Infrastruktur torget 2022-02-22, § 66. Enligt återremissen ska ärendet 
kompletteras med kalkyl rörande kostnad för genomförande av enbart de delar som 
avser el till torghandeln, renovering av fontänen samt laddinfrastrukturen. 
 
Genomförande av el till torghandeln beräknas till en kostnad av 2 200 tkr. Fontänen 
behöver i dagsläget inte renoveras. Verksamhetens bedömning är att en ombyggnad i 
dagsläget inte motsvarar kostnaden för att driftsätta fontänen. Renoveringen föreslås 
skjutas på framtiden. 
 
Verksamheten har haft dialog med Karlshamns Energi AB avseende laddinfrastrukturen 
på torget. Karlshamns Energi AB är positiva till en utökning av antalet laddstolpar och 
kommer att gå in med en ansökan om bidrag till Energilyftet. Bidraget kommer i så fall 
att täcka cirka 50 procent av investeringen. Resterande del av investeringen bör ligga på 
Karlshamn Energi AB, då de erhåller intäkterna.  
 
Verksamhetens bedömning är att infrastrukturen på torget bör byggas i sin helhet när 
det genomförs. Detta är både ekonomiskt mer fördelaktigt och ger en kortare period av 
störning för medborgare och näringslivet. Partneringupphandlingen som kommunen har 
med PEAB avseende infrastrukturen på torget, går ut halvårsskiftet 2024. För att 
kommunen ska kunna nyttja partneringupphandlingen måste kontrakt tecknas för ett 
genomförande innan dess. Det innebär att ett rimligt genomförande måste bli senast 
hösten 2024 alternativt våren 2025. Om investeringen skjuts fram, kommer det med stor 
sannolikhet innebära att kostnaden kommer att öka med anledning av 
materialprisökningar och leveranskostnader.  
 
Projektsidan behöver höja budgeten med 700 tkr, till totalt 7 700 tkr sedan återremissen. 
Detta på grund av prisuppgångarna fram till dagens datum. Med anledning av 
världsläget kan budgeten behöva ändras om det skulle komma kraftiga prishöjningar 
fram till kommunstyrelsens beslut har vunnit laga kraft, då entreprenören är i behov av 
att kunna göra beställningar i nära anslutning till lämnad prisuppgift.  
 
I februari genomfördes en trädundersökning längs med Christopher Schrödersgatan av 
en arborist. Undersökningen visar att lindarna är i dåligt skick, de har hamlats för cirka 
50 år sedan för att hållas låga och har därför flera stammar uppe i kronan istället för en 
genomgående stam, vilket gör kronan instabil. Undersökningen visar också att träden 
har röta i stambasen och har bara kvar cirka 30 cm frisk ved. På sikt kommer träden inte 
kunna stå kvar på grund av att de utgör en säkerhetsrisk. Verksamheten föreslår därför 
att de fälls i samband med markarbeten på torget och ersätts med nya träd. Träden är 
dock skyddsvärda, vilket innebär att de måste tas bort efter samråd med Länsstyrelsen 
och kommunen måste ersätta befintliga träd med nya. Om projektet skjuts fram, måste 
kommunen i år skära tillbaka kronan för att avlasta tyngden, det är ett arbete som 
behöver utföras av en arborist. Hur länge träden kan stå kvar är svårt att bedöma. 
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Om projektet skjuts fram bedömer gata och trafik att det kommer krävas anpassningar 
med målning, skyltar och lite mer permanenta stensättningar där det idag är oljegrus. 
För att öka säkerheten behöver verksamheten också täppa till smitvägar som bilister 
idag använder. 
 
Om beslut om infrastrukturombyggand skjuts fram, kommer verksamheten provisoriskt 
att vidta åtgärder med driftsmedel för att säkerställa elsäkerheten till torghandlarna. 
Det innebär dock att kablar kommer att behöva ligga kvar som tidigare på marken, vilket 
innebär en säkerhetsrisk. 
 
Karlshamns kommun upphandlade 2019 en partneringupphandling avseende torget 
med olika huvuddelar (ny byggnad och infrastruktur torget). Kommunstyrelsen beslutade 
2020-09-15 att genomföra en förstudie och projektering avseende infrastruktur torget. 
Resultatet av förstudien har redovisats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02 
och teknik- och fritidsnämnden 2021-03-25. De olika delarna på torget som projektet 
avser är: 
 

• el torghandel 
• höja Rådhusgatan utanför Rådhuset 
• belysning 
• förhöjning av gata mot kyrkan vid Christopher Schrödersgatan 
• bättre struktur avseende parkering 
• övrigt såsom träd och bänkar mm. 

 
Projektet kommer att påbörjas under hösten 2022 och färdigställas innan sommaren 
2023. 
 
Taxan för upplåtelse av torgyta kommer att ses över under projekttiden och förslag till ny 
taxa kommer under våren 2023. 
 
Antalet parkeringsplatser kommer motsvara dagens och därmed kommer 
parkeringsintäkterna vara i nivå med dagens intäkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
Investeringskalkyl projekt 1358 Infrastruktur torget 
Presentation projekt infrastruktur torget 
Protokollsutdrag KSAU § 66/2022 Igångsättningsbeslut för projekt Infrastruktur 
torget 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Fastighetschef Magnus Persson 
Projektledare William Lavesson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
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§ 155 Avveckling av Väggarinken 2019/2663 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå förslaget 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda alternativ användning av nuvarande rink i 
Vägga.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18, § 214, att upphäva beslutet 2012-09-03, § 
101, om att Väggarinken ska ersättas med plast-is när ny träningsyta vid Jössarinken 
byggts.  
 
Avveckling av Väggarinken innebär rivning av rinken samt anslutande byggnader, 
därefter frigörs en yta som möjliggör en ny gräsyta. Kommunstyrelsen beslutade 2022-
04-12, § 95, om investeringsmedel för ny gräsyta vid Väggahallen. Ärendet ska 
behandlas i kommunfullmäktige 2022-05-23. I ärendet framkom att kostnaden för rivning 
av isrinken och eventuell sanering går på driften.  
 
Beräknad kostnad för avveckling är 3 500 tkr. Upprättande av rivningsplan pågår och en 
miljöinventering behöver göras, därefter får verksamheten en tydligare bild. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Protokollsutdrag KF § 214/2019 Ändring av beslut om plast-is 
Protokollsutdrag KS § 95/2022 Behov av investeringar 2022 
Behov av investeringar 2022, reviderad 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar på följande att-sats ska läggas till: 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda alternativ användning av nuvarande rink i 
Vägga.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Förvaltare Bodil Gustafsson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 156 Inköp av sopmaskin 2022/1507 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att inköp av sopmaskin om cirka 4 000 tkr finansieras inom kommunstyrelsens 
budgetram för de mindre investeringarna 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, § 204, att ärendet rörande 
inköp av sopmaskin skulle kompletteras med uppgift kring kostnad för reparation av 
befintlig sopmaskin inför dess behandling i kommunstyrelsen. Ärendet har nu 
kompletterats med begärda uppgifter.  
 
Kommunen har till uppdrag att sköta huvudgator, lokalgator och gång- och cykelvägar i 
Karlshamns kommun. I detta uppdrag ingår att veckovis sopa gator i Karlshamn, 
sandupptagning på våren i hela kommunen, upptagning av löv på hösten i hela 
kommunen, sugning av hål till fundament, städning under Östersjöfestivalen samt 
tömning av cirka 4500 - 5000 gatubrunnar (under 3 år). Verksamheten har uppskattat 
drifttiden beroende på väder till ca 1000-1200 timmar/år. 
 
Verksamhetsområdet strategisk förvaltning för tekniska sidan ser ett behov av utbyte av 
befintlig sopmaskin. Sopmaskinen består i grunden av två delar; dels ett lastbilschassi, 
dels en påbyggd sop- och sugdel. 
 
Den nuvarande sopmaskinen har gått 11000 mil, vilket inte är mycket för en lastbil, det 
man måste ta hänsyn till är att de flesta av dessa 11000 mil är framförda i en hastighet 
av 2 km/timme, vilket sliter mycket på drivaxlar och växellåda. Det motsvarar 
uppskattningsvis 50000 mil vid normal användning av en lastbil. 
 
Sop- och sugdelen har en drifttid på 8000 timmar. Alla leder till rörliga borstar är slut, 
behållaren har under 8000 timmar blivit blästrad invändigt av grus och andra saker 
verksamheten har tagit upp. På grund av detta har behållaren blivit så tunn att den inte 
längre går att laga. 
 
Då maskinen nu är 12 år gammal är det väldigt svårt att få fram reservdelar till den. 
Exempelvis är kylaren på maskinen sönder, en ny beställdes för 2,5 månader sedan och 
har ännu inte kommit. Med anledning av detta kan vi inte heller uppskatta eller räkna på 
vad en totalrenovering skulle kosta, då alla delar inte går att få tag i.  
 

 
 
Bakgrund 
 
Nuvarande sopmaskin är inköpt 2010, det medför att tillverkaren inte garanterar att det 
finns reservdelar till sopmaskinen längre än 10 år. Det har också medfört att 

Reparationskostnader sopmaskin 
2020 2021 2022 (jan-maj)

Reservdelar 27 000 kr          94 000 kr             39 000 kr               
Arbetstid verkstad 21 000 kr          45 000 kr             28 000 kr               
Reparation extern 11 000 kr             

50 020 kr          152 021 kr          67 000 kr               
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verksamheten har haft oförsvarbart långa stilleståndstider i samband med haveri. Det är 
inte heller ekonomiskt försvarbart att fortsätta med större reparationer på befintlig 
sopmaskin. 
 
Samtliga beskrivna arbetsmoment är högt prioriterade och verksamheten bedömer 
arbetsmomenten som ett kärnuppdrag och är viktiga att behålla i kommunal regi bland 
annat på grund av den snabba tillgängligheten vid t.ex. översvämningar, trafikskador, 
saneringar m.m. 
 
Arbetet med att tömma rännstensbrunnar har varit eftersatt och måste prioriteras de 
närmaste åren för att undvika översvämningar och efterföljande skadeståndsanspråk. 
Utnyttjandet av sopmaskinen beräknas därför bli större framöver än tidigare år. 
 
Verksamheten bedömer att motsvarande maskinresurs idag inte är möjlig att köpa in via 
entreprenörer på grund av fordonets specifika utrustning. Konsekvenserna av att inte 
investera skulle sannolikt innebära en längre insatstid vid akuta åtgärder. 
 
Verksamheten behöver få ett beslut på att påbörja en upphandling för att förvärva en ny 
sopmaskin. En upphandling tar uppskattningsvis cirka 4 månader att genomföra och 
leveranstiden efter beställning bedöms vara cirka 12-16 månader.  
 
Verksamheten har bedömt kostnaden för investeringen till cirka 4 000 tkr. Med 
beaktande av världsläget kan prisbilden ändras. Den befintliga sopmaskinen har inget 
bokfört värde kvar. Marknadsvärdet på befintlig sopmaskin bedöms vara 300-500 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Protokollsutdrag KSAU § 204/2022 Inköp av sopmaskin 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar på att sopbilsverksamheten ska läggas ut på entreprenad.  
 
Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) och Lars-Olof Larsson 
(KD) yrkar bifall till Elin Peterssons yrkande.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Elin Petersson (M), Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) och 
Lars-Olof Larsson (KD) reserverar sig till förmån för Elin Peterssons yrkande.  
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Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Per Truedsson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Upphandlare Ludwig Larsson 
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§ 157 Finansiering av detaljplaner och utredningar 2022 2022/1518 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att finansiering av detaljplaner och utredningar med 3 375 tkr 2022 sker inom 
kommundirektörens medel till förfogande inom markförsörjning. 
 
Sammanfattning 
 
Budgeten för kommunens detaljplaner och utredningar för 2022 uppgick till 2 900 tkr i 
kommunfullmäktiges beslut om budget 2022. 
 
Kostnader för beställda detaljplaner och utredningar uppgår till 6 275 tkr för 2022 och 
därmed behöver medel tillföras med 3 375 tkr 2022. 
 
Förslaget är att medel omfördelas från kommundirektörens medel till förfogande inom 
markförsörjningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budget detaljplaner och utredningar 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Susanne Andersson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
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§ 158 Finansiering av teknisk utrustning för förebyggande av skadegörelse och 

annan brottslighet på kommunens fastigheter 2022/1674 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att finansiera montering av teknisk utrustning för förebyggande av skadegörelse och 
annan brottslighet på kommunens fastigheter utifrån föreslagen prioriteringslista 
 
att finansiering sker från fastighetsenhetens projekt 1146 Brand, larm och säkerhet inom 
kommunstyrelsens budgetram för investeringar 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Efter att teknisk utrustning nu monterats och under en period också testats på en 
tidigare utsatt fastighet kan vi konstatera att åtgärden har effekt. Åtgärden bedöms 
därför som lämplig att sprida till andra utsatta fastigheter.  
 
Bakgrund och överväganden 
 
Sedan början av 2020 genomförs en uppföljning av vilka skolor och förskolor som 
utsätts för skadegörelse och i vilken omfattning. Uppföljningen utgår från av 
vaktmästarna anmälda skador efter skadegörelse och är en del av den lokala 
brottsförebyggande lägesbild som ligger till grund för prioriteringar av åtgärder.  
 
I kommunstyrelsens beslut 2021-12-21, § 291, gavs säkerhetschefen ett uppdrag att 
förbereda det praktiska genomförandet enlig de angivna direktiven: 
 

• att omgående påbörja arbetet med att förse samtliga kommunala byggnader 
med tekniska lösningar som förebygger skadegörelse och annan brottslighet,  

• att skolor och förskolor prioriteras i det arbetet, samt 
• att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

 
Efter att teknisk utrustning testats på en tidigare utsatt fastighet kan vi konstatera att 
åtgärden har effekt. Åtgärden bedöms därför som lämplig att sprida även till andra 
utsatta fastigheter.  
 
Utifrån den kartläggning som sker genom vaktmästarnas skadeanmälningar samt 
komplettering av övrig tillgänglig information är ett tiotal fastigheter i behov av 
säkerhetshöjande åtgärder. Utifrån direktivet att skolor och förskolor ska prioriteras ges 
följande rekommendation angående vilka fastigheter som bör prioriteras;  
 

1. Korpadalsskolan - fortsatt skadegörelse (bedömd kostnad för åtgärd 114 000 
kr) 

2. Korpaborgens förskola - fortsatt skadegörelse (bedömd kostnad för åtgärd 
101 000 kr) 

3. Bodetorpsskolan - skola som tidigare varit utsatt men som senaste året sett 
en positiv utveckling (bedömd kostnad för åtgärd 110 000 kr) 

4. Korpadalens förskola - finns en risk för överflyttning om åtgärder vidtas på 
Korpadalsskolan och Korpaborgens förskola (bedömd kostnad för åtgärd 
115 000 kr) 

5. Sternöskolan - skola som tidigare varit utsatt men som senaste året sett en 
positiv utveckling (bedömd kostnad för åtgärd 110 000 kr) 
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6. Stenbackanavet - skola som tidigare varit utsatt men som senaste året sett 
en positiv utveckling. Här finns kameror som delvis skulle kunna tas i bruk 
efter tillståndsansökan (bedömd kostnad för åtgärd 1 200 kr per kamera och 
månad samt administration av inspelat materiel, tillstånd etc.) 

7. Österslättsskolan - skola som tidigare varit utsatt men som senaste året sett 
en positiv utveckling (ej kostnadsbedömd) 

8. Rådhuset (kostnadsinventering för åtgärder pågår) 
9. Tubbaryd (kostnadsinventering för åtgärder pågår) 
10. Stadsteatern (bedömd kostnad för åtgärd 360 000 kr) 

 
Vi fortsätter följa utvecklingen och överväger lämpliga åtgärder kring samtliga fastigheter 
då behovet varierar över tid.  
 
Beslutsunderlag 
 
Säkerhetschef Mats Hadartz tjänsteskrivelse daterad 2022-05-27 
Protokollsutdrag KS § 291/2021 Yttrande över nämndinitiativ från moderaterna 
gällande kameraövervakning av Korpaborgens förskola och Klockebacksskolan 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på följande ändring i den andra att-satsen: 
 
att finansiering sker från fastighetsenhetens projekt 1146 Brand, larm och säkerhet inom 
kommunstyrelsens budgetram för investeringar 2022. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
Koordinator Mikael Isaksson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 159 Resultatrapport januari-april 2022 2021/3541 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet till samtliga förvaltningschefer för komplettering med uppgifter 
kring vilka anledningarna till respektive nämnds underskott är 
 
att det särskilt ska tydliggöras hur stor del av underskotten som kan hänföras till ökade 
el-, bränsle-, råvarukostnader, ökad inflation samt till effekter från kriget i Ukraina. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunkoncernens prognostiserar ett positivt resultat som uppgår till 112 mnkr, varav 
bolagen prognostiserar ett överskott på 39 mnkr för 2022 och den kommunala 
verksamheten ett överskott på 73 mnkr för 2022.  
 
Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse på helår är -20 mnkr som balanseras 
med finansförvaltningens budgetavvikelse på +71 mnkr, vilket innebär att kommunens 
resultat i förhållande till budget uppgår till +51 mnkr. Generellt sett finns det omvärlds- 
faktorer som är mycket osäkra och kan komma att förändra prognosen under året.  
 
Vi har inte beaktat ett aktieägartillskott vid eventuell nedskrivning av Emigranten 1. 
 
Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2022 
 

 
 
Det är framförallt socialnämnden, men även kommunstyrelsen samt teknik- och 
fritidsnämnden som redovisar större negativa avvikelser mot budget. 
Utbildningsnämnden, kommunfullmäktige och byggnadsnämnden har positiva 
budgetavvikelser. 
 
Socialnämnden har negativ prognos på grund av att volymerna ökar för placeringar, 
försörjningsstöd och LSS. Kostnader för sjuklöner, fastighetskostnader samt skydds- 
och arbetskläder ökar också. Nämnden har en budget i balans för perioden vilket beror 
på intäkter av engångskaraktär balanserar resultatet. Värt att notera är att statsbidrag i 

Driftredovisning nämnder 
och finansförvaltning, 
mnkr

Budget 

Apr 2022

Utfall

Apr 2022

Avvikelse

Apr 2022

Budget 
helår
 2022

Helårs- 
prognos 

2022

Prognos 
avvikelse 

2022

Utfall

Apr 2021
Nämnder
Kommunfullmäktige -1 0 1 -3 -2 1 -1
Överförmyndarnämnd -1 -1 0 -2 -2 0 -1
Valnämnd 0 0 0 -1 -1 0 0
Kommunrevision 0 0 0 -1 -1 0 0
Kommunstyrelse -128 -128 0 -388 -400 -12 -128
Utbildningsnämnd -258 -244 14 -713 -701 13 -252
Kulturnämnd -10 -9 1 -27 -27 0 -9
Teknik- och fritidsnämnd -18 -18 0 -66 -69 -4 -22
Byggnadsnämnd -2 -2 0 -6 -6 1 -2
Socialnämnd -292 -290 2 -863 -882 -19 -293
Summa nämnder -710 -691 18 -2 072 -2 092 -20 -708
Summa finansförvaltning 703 754 50 2 094 2 165 71 716
Totalt -6 63 69 22 73 51 8
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dagsläget finansierar del av kärnverksamhet och att det finns risk för att dessa kan 
upphöra kommande år.   
 
Kommunstyrelsen redovisar en negativ prognos som förklaras av ökade priser för 
livsmedel, energi, renhållning, förbrukningsmaterial, och byggvaror. Det finns också ett 
intäktsbortfall till följd av pandemin de första månaderna 2022, som påverkar 
helårsprognosen. Inom nämnden finns ökade kostnader för kris och säkerhet. 
Kommunstyrelsens resultat balanserar mot budget efter april, eftersom prisökningarna 
ännu inte fått full effekt.  
 
Teknik- och fritidsnämndens negativa prognostiserade resultat är kopplat till att effekten 
av LED-projektet justerats för tidigt i driftsbudgeten och att priserna för el och diesel 
ökar.  
 
Utbildningsnämnden har lämnat en prognos som redovisar ett större överskott kopplat 
till faktorer av engångskaraktär. Kompensation sjuklöneersättning, lägre kostnader 
sociala avgifter (åldersrelaterat), lägre kostnader för IKE-bidrag samt statsbidrag. Värt 
att notera är att statsbidrag i dagsläget finansierar del av kärnverksamhet och att det 
finns risk för att dessa kan upphöra kommande år. Det finns också en osäkerhet 
gällande IKE-bidragen inför höstens skolval. 
 
Byggnadsnämnden har fortsatt högre intäkter än budgeterat till följd av fler ansökningar 
och beviljade bygglov. Det finns ett stort intresse för att bygga bostäder och utveckla 
företag. 
 
Finansförvaltningen avviker positivt med 71 mnkr och det beror främst på att 
budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har positiv helårsavvikelse på 
+42,1 mnkr enligt den senaste prognosen från SKR 2022-04-28. Dessutom tillkommer 
bidrag för Skolmiljarden vilket är klassificerat som generellt och uppgår till 4,2 mnkr. 
Utbildningsnämnden fick tilläggsanslag på 3 mnkr för det generella statsbidraget i 
budget 2022. 
 
Helårsprognosen innehåller även positiva avvikelser på ersättningar för sjuklöne- 
kostnader december 2021-mars 2022, ränta på upplånat kapital, avskrivningar på grund 
av lägre investeringstakt 2021 än budgeterat samt försäljningar av exploaterings-
fastigheter. Kommunen har fått återbetalning av eget kapital från Miljöförbundet. 
Pensionskostnader är något högre än budget. KS förfogande PO-förändring har plus 
med anledning av ny PO-sänkning med 0,5 procentenheter till 39,25 % 2022.   
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Årets utfall för investeringar beräknas uppgå till 182,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr lägre än 
den budgeterade nivån på 184,2 mnkr och motsvarar genomförandegrad 99 %. Detta 
beror främst på tidsförskjutning i projekt tillsammans med Trafikverket samt att fas 1 är 
tecknat för ny brandstation och finansieras inom kommunstyrelsens ram för större 
investeringar enligt beslut i KS § 57 2022. Kommunstyrelsen beslutade om 
igångsättning för fas 1 av Svängstabadet den 10 maj. Finansiering sker inom 
investeringsbudget 2022 och 2,5 mnkr ingår inte i prognosen för april. 
 
Prognos helårsresultat bolag 2022 
 

 
Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 25 mnkr 
jämfört med 22 mkr samma period föregående år. Avvikelsen mot samma period 
föregående år beror bl a på jämförelsestörande poster föregående år i Karlshamn 
Energi AB. Föregående år ingick nedskrivningar avseende fiber med -11 mkr samt 
anslutningsavgifter +3 mkr, med vilket inte finns med i resultatet under perioden 2022.  
 
Helårsprognosen uppgår till 39 mnkr, detta ger -10 mnkr i prognostiserad 
budgetavvikelse på helår. Karlshamns Hamn AB är konjunkturkänsliga och påverkas av 
pågående omvärldsfaktorer bl.a. kriget i Ukraina och högre oljepriser. Jämför med 
budget avviker bolagets helårsprognos med -4 mnkr. Bolaget försöker ställa om 
produktmixen för att minimera den ekonomiska påverkan. Karlshamnsfastigheter AB 
prognostiserar – 4,8 mnkr från budget. Bolaget budgeterade med ett underskott vilket nu 
utökats till följd av lösen av hyresavtal med 1,5 mnkr samt ökade elpriser och högre 

Investeringsredovisning verksamheter, 
mnkr

Budget 
helår
 2022

Utfall

Apr 2022

Helårs- 
prognos 

2022

Prognos 
avvikelse 

2022
Verksamher
Exploatering bostäder -2 0 -3 -1
Markförvärv -2 0 -2 0
Infrastruktur -32 -2 -27 5
Pedagogisk verksamhet -101 -25 -101 0
Vård och omsorg -1 -1 -1 0
Fritid och kultur -10 -5 -11 0
Digitalisering -3 0 -2 1
Övrig verksamhet -33 -1 -37 -3
Summa -184 -33 -183 1
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avskrivningar på befintliga fastigheter som värderats upp. Kreativum prognostiserar med 
en budgetavvikelse som uppgår till 1,9 mnkr. Antalet besökare befaras bli färre än 
budgeterat och personalkostnaderna prognostiseras bli högre än budget.  
 
Övriga bolags prognosavvikelser ligger i nivå med budget. 
 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse resultatrapport januari-april 2022 
Nämnders och bolags resultatrapporter januari-april 2022 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till samtliga 
förvaltningschefer för komplettering med uppgifter kring vilka anledningarna till 
respektive nämnds underskott är samt att det särskilt ska tydliggöras hur stor del av 
underskotten som kan hänföras till ökade el-, bränsle-, råvarukostnader, ökad inflation 
samt till effekter från kriget i Ukraina. 
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
återremittera ärendet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 160 Kommunstyrelsens resultatrapport för januari-april 2022 2021/3536 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet till kommundirektören för komplettering med uppgifter kring 
vilka anledningarna till kommunstyrelsens underskott är 
 
att det särskilt ska tydliggöras hur stor del av underskottet som kan hänföras till ökade 
el-, bränsle-, råvarukostnader, ökad inflation samt till effekter från kriget i Ukraina. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har sammanställt resultatrapport per 
2022-04-30 för kommunstyrelsen. 
 
I resultatrapporten redovisas ekonomisk uppföljning av drift och investeringar för 
perioden med prognos för helår samt ekonomisk analys. 
 
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat underskott på -11,8 mnkr på helår. För 
kommunstyrelsens investeringar beräknas ett plus på 1,4 mnkr på helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens resultatrapport april 2022 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till kommundirektören för 
komplettering med uppgifter kring vilka anledningarna till kommunstyrelsens underskott 
är samt att det särskilt ska tydliggöras hur stor del av underskottet som kan hänföras till 
ökade el-, bränsle-, råvarukostnader, ökad inflation samt till effekter från kriget i Ukraina. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
återremittera ärendet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller Lisa Sunesson 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 161 Bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen 2020/481 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inte bilda parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen hanterade 2021-11-30, § 264, frågan om bildande av ett 
parkeringsbolag inom Stadvapenkoncernen efter att styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn 
AB lyft detta som förslag till ägaren. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till 
teknik- och fritidsnämnden som hanterar parkeringsfrågor inom ramen för sitt 
reglemente. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har vid sitt möte 2022-03-24, § 44, lämnat remissvar enligt 
bilagt protokoll. Dessutom tydliggör nämnden att man inte ställer sig bakom 
bolagiseringen och föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma. 
 
Bakgrund i ärendet framgår av den tidigare behandlingen och förvaltningen har inte 
utrett frågan ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Protokollsutdrag TFN § 44 2022 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen - svar på remiss 
Protokollsutdrag KS § 264/2021 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Protokollsutdrag SV § 38/2020 Hemställan om bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Protokollsutdrag KSAU 304/2021 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Rapport - Utredning framtida parkeringsorganisation i Karlshamn 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Presentation 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C), Elin Petersson (M), Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt 
Jämstorp (KD), Lars-Olof Larsson (KD), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
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Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-07 

Sida 32(64) 

 
 
§ 162 Riktlinjer inom personalområdet 2019/3776 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge HR-chefen i uppdrag att verkställa innehållet i policy för hållbar personalpolitik 
 
att fastställa beslut om fritidsstudier och utbildningskontrakt enligt innehåll i nuvarande 
riktlinje: 
 
Fritidsstudier: 
Medarbetare som genomgår fritidsstudier kan som förmån erhålla visst bidrag för 
kostnader samt viss ledighet, förutsatt att studierna enligt arbetsgivarens bedömning är 
till nytta för verksamheten.  
  
Utbildningskontrakt 
Tillsvidareanställda medarbetare erbjuds möjlighet att genom utbildningskontrakt 
studera med en skattepliktig studielön, givet att utbildningen är inom ett yrke som 
arbetsgivaren definierar som svårrekryterat. 
 
att upphäva följande riktlinjer: 

• Likabehandlingsplan 
• Kränkande särbehandling 
• Fritidsstudier och utbildningskontrakt 
• Rehabilitering 
• Alkohol och droger 
• Rökfri arbetsplats och arbetstid 
• Bisyssla 
• Arbete vid bildskärm 
• Trivselbefrämjande aktiviteter 

 
Sammanfattning 
 
Personalpolitiken för kommunkoncernen samt riktlinjer inom personalområdet för 
kommunen har, vid varje ny mandatperiod, fastställts av kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen. För mandatperioden 2018-2022 är dokumenten dock inte fastställda, 
med återkopplingen att nivån är för detaljerad. Riktlinjerna inom personalområdet är på 
en relativt detaljerad nivå och beskriver hur vi ska göra, utifrån gällande lagar, avtal, 
föreskrifter och i vissa fall särskilda personalpolitiska beslut. Personalpolitiken för 
kommunkoncernen är däremot av mer övergripande karaktär med beskrivning av vad, 
utifrån personalpolitiska intentioner och strategiska insatsområden. Mot denna bakgrund 
är förslaget att den praktiska tillämpningen av Policy för hållbar personalpolitik hanteras 
på tjänstepersonsnivå, i samverkan med fackliga organisationer.  
 
I det lokala samverkansavtalet finns skrivet att: ”Kommunens policydokument och 
riktlinjer inom personalområdet utformas innehållsmässigt i samverkan mellan parterna 
men har inte kollektivavtals status. Det är dock parternas mening att efterlevnaden av 
dokumenten är lika viktig, som om de vore kollektivavtalsbundna.” De dokument som tas 
fram för den praktiska tillämpningen ska omfattas av denna skrivning. 
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Beslutsunderlag 
 
HR-chef Marie Björnssons tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Policy för hållbar personalpolitik, i författningssamlingsmall 
 
Beslutet skickas till 
 
HR-chef Marie Björnsson 
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§ 163 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 2018/4419 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till reviderad delegationsordning har tagits fram där beslut om att fastställa 
säkerhetsskyddsanalys enligt punkten A15 delegeras till kommundirektör, (KD).  
 
Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd innehåller kompletterande 
bestämmelser till säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen 
(2021:955). Av de nya föreskrifterna som har tagits fram av säkerhetspolisen följer att 
verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ ska fastställa 
säkerhetsskyddsanalysen, (2 kap. 10 § PMFS 2022:1).   
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Samtliga delegater 
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§ 164 Upphävande av Karlshamns kommuns näringslivsprogram 2022/1509 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 44, rörande Karlshamns 
kommuns näringslivsprogram 
  
att näringslivsfrågor framöver årligen hanteras inom ramen för beslut om 
kommunprogram och budget.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade 2014-04-07, § 44, beslut om ett uppdaterat 
näringslivsprogram för Karlshamns kommun. Programmet har inte reviderats sedan 
dess och är inte aktuellt längre samt ligger inte linje med gällande vision.  
 
Kommunfullmäktige har årligen sedan 2015 fattat beslut om inriktningsmål och 
prioriterade områden inom ramen för budgetbeslut och kommunprogram där 
näringslivsfrågorna särskilt pekats ut vilket gör att det funnits överlappningar och 
konflikter i styrdokumenten.  
 
Kommunens deltagande i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram har visat på vikten av 
årliga och mer flexibla policybeslut när det gäller näringslivsfrågor. Pandemin har visat 
på vikten av snabba beslutsvägar och att kommunstyrelsen har mandat att fatta vissa 
beslut inom ramen för sitt ansvarsområde utan att behöva lyfta frågan till 
kommunfullmäktige när det tangerar gränserna i ett alltför detaljerat näringslivsprogram.  
 
Utifrån budgetbeslutet och kommunprogrammet fastställer kommunstyrelsen årligen en 
verksamhetsplan där näringslivsfrågor ingår. Kommunstyrelsen har övergripande ansvar 
för frågorna som hanteras driftmässigt inom kommunstyrelseförvaltningen och en 
verksamhetsnära plan för arbetet tas årligen fram av näringslivsenheten. 
 
Uppföljningen av näringslivsarbetet sker inom kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott vilket ger underlag för prioriteringar och beslut om åtgärder eller 
handlingsplaner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 44 - Uppdatering av Karlshamns 
kommuns näringslivsprogram 
Näringspolitiskt program 2014 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Näringslivschef Nina Andersson 
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§ 165 Uppsägning av avtal om administrativa tjänster och övrig service mellan 

Karlshamns kommun och Cura Individutveckling 2018/1214 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att säga upp avtalet om administrativa tjänster och övrig service mellan Karlshamns 
kommun och Cura Individutveckling.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun kommer inför 2023 att byta dokument- och 
ärendehanteringssystem då nuvarande avtal gällande systemet Ephorte löper ut den 31 
december 2022. Detta innebär att Karlshamns kommun inte längre har möjlighet att 
tillhandahålla vissa tjänster som regleras i nuvarande avtal med Cura Individutveckling.   
 
Avtalet med Cura Individutveckling gäller till och med den 31 december 2022, men 
förlängs automatiskt med ett år i sänder om inte uppsägning sker senast 6 månader före 
avtalstidens utgång.  
 
Det pågår ett arbete med att upprätta ett förslag på nytt avtal med Cura Individutveckling 
gällande administrativa tjänster och övrig service. Tanken är att det nya avtalet ska gälla 
från och med den 1 januari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-09 
Avtal om administrativa tjänster och övrig service mellan Karlshamns kommun och Cura 
Individutveckling, signerat 2018-03-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ chef Christina Svensson  
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Cura Individutveckling 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-07 

Sida 37(64) 

 
 
§ 166 Nytt beslut om stärkt finansiering för Blekinge Arkipelag 2020/3073 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att under perioden 2022-01-01 - 2025-12-31 tillsammans med Ronneby, Karlskrona och 
Sölvesborgs kommuner samt Havs- och vattenmyndigheten finansiera 2,2 
heltidstjänster hos Blekinge Arkipelag. (För Karlshamns kommuns del 165 tkr x2 = 330 
tkr/år exkl moms) 
 
att finansiering för 2022 sker från kommunstyrelsens anslag till förfogande.  
 
Sammanfattning 
 
Föreningen Blekinge Arkipelag ansökte under 2020 om stärkt finansiering för sin 
verksamhet. Föreningen har mellan åren 2011-2019 haft kontor bemannat av en fast 
anställd. Vid ett omtag med bland annat ny styrelse och nytt arbetssätt i föreningen 
2017-2018 bestämdes bland annat att öka föreningens aktiviteter, projekt och resultat 
samt att på sikt kunna bli åtminstone en person till i den fasta arbetsstyrkan. 
Aktivitetsnivån har under 2018-2020 ökat kraftigt, intresset för och deltagandet i 
föreningens verksamhet har följt efter. 
 
Sedan februari 2019 har kontoret varit bemannat av två personer med anledning av en 
pågående obligatorisk utvärdering av tio års verksamhet. 
 
Sölvesborgs kommun tog under hösten 2020 formellt beslut om att söka medlemskap i 
Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Sölvesborgs medverkan gav då två möjligheter: a) 
att hålla kvar vid ett kontor bemannat av en person som då behöver rikta arbetet mot 
fyra kommuner istället för tre, eller b) att gemensamt finansiera en andra tjänst genom 
att dubblera ordinarie finansiering av Blekinge Arkipelag. 
 
När beslut fattades om Blekinge Arkipelags ansökan under hösten 2020 var läget i 
Karlshamns kommun ansträngt. Då läget idag är stabilt tas nu ärendet upp för beslut 
igen, för perioden 2023-2025. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om stärkt finansiering för Blekinge Arkipelag 
Bemanning och finansiering av Blekinge Arkipelag 
Utökat diskussionsunderlag 
Protokollsutdrag KS § 288/2020 Ansökan om stärkt finansiering för Blekinge 
Arkipelag 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Marco Gustavsson (C), Mats Dahlbom (C), Tor Billing (SD), 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
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Beslutet skickas till 
 
Föreningen Blekinge Arkipelag  
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Peary 
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§ 167 Avtal projekt studentregion Blekinge 2022/1512 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna avtalet och uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
detsamma 
 
att finansieringen, 200 tkr årligen för åren 2022-2024, sker genom kommunstyrelsens 
anslag till NetPort/Högskolan. 
 
Sammanfattning 
 
Mellan Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommun och Karlshamns kommun har 
avtal angående projekt Studentregion Blekinge träffats för perioden 2022-2024. 
 
Projektets mål är att Blekinge ska vara en attraktiv studentregion och att andelen 
studenter som etablerar sig i regionen efter avslutade studier eller i senare fas i livet 
ökar. Detta ska uppnås genom goda möjligheter att delta i olika aktiviteter där man får 
träffa och bygga relationer med företag och organisationer i regionen. Därtill ska 
projektet samarbeta med inkubatorer i regionen för att stötta unga entreprenörer. 
Projektet ska även stötta aktiviteter som bidrar till en givande studiesocial miljö på 
Blekinge Tekniska Högskola, samt ge studenterna möjlighet att lära känna Blekinge. I 
samband med projektets aktiviteter ska respektive parter ges lika möjlighet till ökad 
synlighet på informationsmaterial och andra medier.  
 
Projektet fokuserar på tre aktivitetsområden: 
 
Samverkan med företag och organisationer 
Samverkan med inkubatorer 
Studiesocialt. 
 
Karlskrona kommun och Karlshamns kommun åtar sig att delfinansiera projektet 
Studentregion Blekinge med 200 tkr vardera under 2022, 2023 och 2024. BTH:s 
finansiering består av egen arbetsinsats i form av projektledare och eventkoordinator 
samt tillhandahållande av lokaler och utrustning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Förslag till avtal projekt Studentregion Blekinge 
Avtal projekt Studentregion Blekinge 2018-2020 
Förlängning av avtal projekt Studentregion Blekinge 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Karlskrona kommun 
Ekonomichef Åsa Nygren 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-07 

Sida 40(64) 

 
 
§ 168 Fördelning av statsbidrag kopplat till val 2022/1618 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att statsbidrag avsett för genomförande av val i sin helhet tillförs valnämndens budget 
 
att beslutet gäller tills vidare. 
 
Sammanfattning 
 
Valnämnden har 2022-05-20 § 29 beslutat föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige beslutar om framtida hantering av stadsbidrag som utbetalas för 
vals genomförande. Ärendet är påkallat med anledning av ändrad hantering av 
förvaltningen kort inpå årets allmänna val och avser en stadigvarande hantering inför 
framtida val.  
 
I samband med val beslutar regeringen om en förordning om statsbidrag för 
kommunernas medverkan vid aktuellt val. Bidragets storlek baseras på de uppgifter som 
åläggs kommunen, exempelvis ökade säkerhetsrutiner eller avskärmning av valsedlar. 
Bidraget har historiskt hanterats som ett riktat bidrag med stöd av att det avser 
genomförande av val. Valnämnden är enligt 3 kap. 3 § vallagen (2005:837) den 
kommunala myndighet som har ansvar i kommunen i frågor om val. Valnämnden har 
endast i uppgift att fullgöra kommunens ansvar enligt vallagen och andra tillhörande 
författningar (KF § 224/2018).  
 
Inför valen 2022 har Rådet för kommunal redovisning, RKR, meddelat att rådet anser att 
statsbidraget är ett generellt bidrag. Rekommendationen baseras på att bidraget saknar 
krav på återbetalning. Valmyndigheten som är ansvarig myndighet att tillämpa 
förordningen gör tillsammans med Regeringskansliet bedömningen att bidraget är riktat 
och att det endast får användas till valens genomföranden. Som stöd för bedömningen 
har man budgetpropositionen och förordningens formulering där ändamålet framgår 
tydligt.  
 
Kommunens praxis vid ekonomisk redovisning är att följa RKR:s rekommendationer. 
Samtidigt finns inget egentligt stöd för att ifrågasätta myndigheternas bedömning vad 
avser intentionen och tillåten hantering av bidraget. Det finns således inget entydigt 
korrekt sätt att hantera bidraget, men kommunens avsikt ska vara att hanteringen 
varken ska ge negativa juridiska eller ekonomiska konsekvenser. 
 
Statsbidraget avser en betydande del av valnämndens totala budget. Kommunen ska 
senast den siste april valåret ha fått beslut om statsbidraget vilket innebär att tiden fram 
till att valet ska genomföras är knapp och nämnden är fullt sysselsatt med 
förberedelserna inför valet.  
 
Genom att kommunfullmäktige framåtsyftande beslutar om att statsbidrag kopplat till 
valen alltid i sin helhet ska tillfalla valnämnden kan kommunen minimera riskerna vid 
hanteringen. Bidraget redovisas i enlighet med RKR:s rekommendationer. Samtidigt 
effektiviseras administration för valnämnden då befintligt beslut om fördelning kan 
verkställas snarast Valmyndighetens beslut om statsbidraget  fattas inför varje val. Då 
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omfördelningen avser statsbidraget i sin helhet riskerar inte kommunen att använda 
medlen till annat än förordningens ändamål med bidraget. 
Beslutet ska omfatta alla olika typer av statsbidrag som utgår där ändamålet är kopplat 
till val. Omfördelning ska utföras skyndsamt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag VN § 29/2022 
Utredare Anna Perssons och förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse daterad 
2022-05-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Administrativ chef Christina Svensson 
Utredare Anna Persson 
Ekonom Ann-Louise Philip 
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§ 169 Tillägg till Miljöförbundet Blekinge Väst förbundsordning - tillsyn av 

försäljning av sprängämnesprekursorer 2022/1411 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att följande tillägg görs i Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsordning: 
 
§ 6 En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen 
avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska 
också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs 
och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillståndet är uppfyllda enligt artikel 6.3 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.  
 
Sammanfattning 
 
Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som klassificeras som 
sprängämnesprekursorer enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) och 
förordningen om sprängämnesprekursorer (2014:880).  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sammanfattar kort kommunernas 
tillsynsansvar på detta område enligt nedan: 
 
Kommunerna har ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna och MSB avser under 
våren 2022 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras. Ett led i 
kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som 
tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer 
sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner till enskilda behöver bland annat 
kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna. För en del 
produkter råder förbud att sälja dem till enskilda. 
 
Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha 
aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är 
exempelvis: 

• Lantbruks- och trädgårdshandel 
• Bygg- och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker 
• Butiker för RC-hobby 
• Pool- och spabutiker. 

 
Förklarande faktablad bifogas. 
 
Frågan om behov av ett tillägg i Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsordning för att 
kunna hantera tillsyn av försäljning av möjliga sprängämnesprekursorer har lyfts i 
kommunsamverkan Blekinge Väst.  
 
Följande förslag, som föreslås gälla från och med den 1 september 2022, har tagits fram 
för antagande av samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar:  
 
§ 6 En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen 
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avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska 
också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs 
och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillståndet är uppfyllda enligt artikel 6.3 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 
Faktablad från MSB om sprängämnesprekursorer (2021) 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 170 Taxa för tillsyn av försäljning av sprängämnesprekursorer 2022/1411 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för tillsyn enligt 11 och 19 §§ lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer och Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 
om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer 
 
att taxan gäller från och med den 1 september 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som klassificeras som 
sprängämnesprekursorer enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) och 
förordningen om sprängämnesprekursorer (2014:880).  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sammanfattar kort kommunernas 
tillsynsansvar på detta område enligt nedan: 
 
Kommunerna har ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna och MSB avser under 
våren 2022 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras. Ett led i 
kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som 
tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer 
sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner till enskilda behöver bland annat 
kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna. För en del 
produkter råder förbud att sälja dem till enskilda. 
 
Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha 
aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är 
exempelvis: 

• Lantbruks- och trädgårdshandel 
• Bygg- och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker 
• Butiker för RC-hobby 
• Pool- och spabutiker. 

 
Från och med den 1 september 2022 överlåts tillsynsansvaret över försäljning av 
sprängämnesprekursorer från Karlshamns kommun till Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Formellt sker detta genom ett tillägg i förbundsordningen. 
 
Förslaget till taxa gäller tillsynsmyndighetens avgifter för tillsyn inom området från 
samma tidpunkt. Taxeförslaget innebär att all tillsyn timdebiteras efter genomförd tillsyn.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
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Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Författningssamlingen 
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§ 171 Ny avgift inom utbildningsnämndens verksamhetsområde - utfärdande av 

ersättningslegitimation vid förlust av skollegitimation 2022/1052 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa en avgift om 200 kronor för utfärdande av ersättningslegitimation vid förlust 
av skollegitimation. 
 
Sammanfattning 
 
Införandet och syftet med skollegitimationer för elever och personal vid Väggaskolan 
(gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning) är behovet av att kunna 
säkerställa vilka som har behörighet att vistas i skolan. 
 
Väggaskolan vill att elever ska ha en trygg skolmiljö, i enlighet med skollagen 
(2010:800, 5 kap) och att elever och personal ska ha en god arbetsmiljö 
(Arbetsmiljölagen 1977:1160). Skolan är ingen allmän plats vilket innebär att inga 
personer utan giltigt ärende till skolan får uppehålla sig i skolans lokaler. 
Skollegitimationen ska alltid bäras väl synligt och är en förutsättning för att vistas i 
Väggaskolans lokaler. 
 
Vid den händelse att elev eller personal tappar bort sin skollegitimation ska en ny 
utfärdas. För att ta fram en ny legitimation krävs personalresurser (förutom kort och 
korthållare) för fotografering och registrering i tillhörande behörighetssystem. 
 
Skollegitimationen är en personlig värdehandling och en avgift på 200 kronor per 
utfärdande bör tas ut för ersättningslegitimation då elev eller personal tappar bort sin 
legitimation. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och beslutet bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag UN § 19/2022 Ny avgift inom utbildningsnämndens 
verksamhetsområde - skollegitimation 
Avgift för utfärdande av ersättningslegitimation vid förlust av 
skollegitimation 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Författningssamlingen 
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§ 172 Egenavgift för heldygnsvård inom socialförvaltningens vuxenenhet 

2022/1323 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att egenavgift på 80 kronor per dygn kan tas ut från enskilda personer som av 
socialnämnden beviljats behandling för missbruk och beroende på HVB 
(behandlingshem) eller familjehem 
 
att egenavgifter ska tas ut av personer som är över 19 års ålder 
 
att egenavgifter inte tas ut vid tvångsvård enligt LVM. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 6 kap. 1 § socialtjänstförordningen får kommunen ta ut ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär. Regeringen har meddelat att avgiften högst får 
uppgå till 80 kronor per dag. Karlshamns kommun har i dag ingen taxa för sådan avgift.  
 
I 8 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att kommunen får ta ut ersättning för uppehället 
från den som på grund av missbruk får behandling på HVB (behandlingshem) eller i 
familjehem. 
 
Socialsekreterare bedömer under utredningstid den enskildes ekonomiska 
förutsättningar. Ett kriterium för att egenavgift ska kunna tas ut är att personen är 
självförsörjande i någon form. Det innebär att personer som uppbär försörjningsstöd inte 
kan debiteras egenavgift för vård- och behandling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-04-29 
Egenavgift för heldygnsvård inom socialförvaltningens vuxenenhet, i 
författningssamlingsmall 
Protokollsutdrag SN § 64 2022 Egenavgift för heldygnsvård inom vuxenenheten 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
Enhetschef Agneta Fager 
1:e socialsekreterare Jenny Sandberg 
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§ 173 Bidrag till byskötsel (byskötselpeng) 2022/1454 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avsätta 80 000 kr från kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling till lokala 
föreningar som vill försköna sin bygd  
 
att sökande ska vara lokala grupper, det vill säga föreningar som är aktiva och bedriver 
verksamhet i och för landsbygden och skärgården inom Karlshamns kommun 
 
att sökande förening ska bygga på demokratiska värderingar, ha ett samhälleligt 
ändamål och aktivt engagera sig i bygdens framtida utveckling 
 
att sökande maximalt kan ansöka om 8 000 kr för en insats 
 
att avslå förslaget att Karlshamns kommuns landsbygds- och skärgårdsråd beslutar om 
beviljande av medel 
 
att avslå förslaget att redovisning sker till Karlshamns kommuns landsbygds- och 
skärgårdsråd efter avslutad insats.  
 
Sammanfattning 
 
För att göra mindre åtgärder på landsbygden behövs satsningar i form av en 
byskötselpeng. Den kan sökas till mindre projekt som gör att orten blir mer attraktiv. 
Byskötselpengarna kan bland annat användas till grillplats, skötsel av grönytor, 
planteringar, blommor, krukor, parkbänkar, anslagstavla mm. 
 
Bakgrund 
 
För att göra en bygd mer attraktiv att bo och verka i behövs många gånger ett 
engagemang från den lokala befolkningen. Många gånger saknas medel till att göra 
enklare åtgärder som gör att bygden blir trevligare och mer attraktiv för de boende. 
Syftet är att ta till vara de positiva krafter som finns och uppmuntra byarnas egna initiativ 
till försköning av omgivningen. 
 
Genom föreningarnas engagemang kan utmärkta resultat skapats med många goda 
exempel på hur man förverkligat sina försköningsidéer som gör sin ort attraktivare. 
Pengarna som kan sökas ska vara för mindre projekt som gynnar hela orten. 
Försköningen skall vara till nytta för allmänheten. 
 
Föreningen ansvarar för att införskaffa de tillstånd och avtal som eventuellt krävs för den 
planerade åtgärden både från Karlshamns kommun såväl som från berörda markägare. 
Föreningen ansvarar, mot aktuell lagstiftning, för att planerad åtgärd utförs och driftas på 
ett, för allmänheten, säkert sätt. Förening ansvarar för samtliga nutida och framtida 
arbete och kostnader för planerad åtgärd. 
 
För att kunna göra mindre åtgärder föreslår därför landsbygds- och 
skärgårdsutvecklaren att 80 000 kr avsätts till en byskötselpeng där den lokala 
föreningen kan söka max 8 000 kr.  
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Beslutsunderlag 
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Pearys tjänsteskrivelse daterad  
2022-05-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns kommuns landsbygds- och skärgårdsråd 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Peary 
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§ 174 Ansökan om kommunalt anslag för år 2022 - samlingslokaler 2022/1510 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fördelningen av bidrag till föreningarna avseende stöd till samlingslokaler år 2022 
sker enligt bifogat förslag 
 
att finansieringen sker genom 2022 års anslag för bidrag till samlingslokaler 
 
att finansiering av mellanskillnaden mellan budget för samlingslokaler och förslaget till 
fördelning, 74 000 kr, finansieras genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om stöd till samlingslokaler. Kriteriet för att beviljas 
stöd är att samlingslokalen ägs av föreningen men kan hyras av andra än föreningens 
egna medlemmar. Föreningarna ansöker om stöd till samlingslokalen för att kunna 
underhålla lokalen. Föreningarna bilägger digitalt verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning samt verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret som underlag 
för bedömningen av förslag till stödet.  
 
Budgeten för stöd till samlingslokaler uppgår för år 2022 till 760 000 kr. Enligt detta 
förslag fördelas 834 000 kr och överstiger därmed budgeten med 74 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Sammanställning lokalbidrag 2022 
2 Ansökan om lokalbidrag bygdeföreningen Tararp-Nötabråne 
3 2021-Kassaredogörelse-för-bygdeföreningen Tararp-Nötabråne 
4 Revisionsberättelse-2021 bygdeföreningen Tararp-Nötabråne 
5 Verksamhetsberättelse-2021 bygdeföreningen Tararp-Nötabråne 
6 Ansökan om lokalbidrag Emneboda samhällsförening 
7 Revisionsberättelse 2021 Emneboda samhällsförening 
8 RR och BR 2021 Emneboda samhällsförening 
9 Verksamhetsberättelse verksamhetsår 2021 Emneboda samhällsförening 
10 Ansökan om lokalbidrag Folkets Hus Karlshamn UPA 
11 Balansrapport 2021 Folkets Hus Karlshamn UPA 
12 Resultatrapport 2021 Folkets Hus Karlshamn UPA 
13 Revisionsberättelse 2021 Folkets Hus Karlshamn UPA 
14 Verksamhetsberättelse 2021 Folkets Hus Karlshamn UPA 
15 Ansökan om lokalbidrag Forneboda bygdeförening 
16 Ansökan om driftstöd år 2022 Forneboda bygdeförening 
17 Ekonomisk redogörelse år 2021 Forneboda bygdeförening 
18 Kalkyl över investeringar år 2022 Forneboda bygdeförening 
19 Revisionsberättelse signerad för år 2021 Forneboda bygdeförening 
20 Ansökan om lokalbidrag Halasjöbygdens hembygdsförening 
21 verks.b. 2021 Halasjöbygdens hembygdsförening 
22 verks.b 2021 s 2 Halasjöbygdens hembygdsförening 
23 verks.b. 2021 s 3 Halasjöbygdens hembygdsförening 
24 rev. berätt 2021 Halasjöbygdens hembygdsförening 
25 BR 2021 Halasjöbygdens hembygdsförening 
26 RR 2021 s 1 Halasjöbygdens hembygdsförening 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-07 

Sida 51(64) 

 
 
27 RR 2021 s 2 Halasjöbygdens hembygdsförening 
28 Årsmötes prot 2021 s 1 Halasjöbygdens hembygdsförening 
29 årsmötes prot s 2 Halasjöbygdens hembygdsförening 
30 Ansökan om lokalbidrag Mörrums folketshusförening 
31 Verksamhetsberättelse 2021 Mörrums folketshusförening 
32 Revisionsberättelse 2021 Mörrums folketshusförening 
33 Balansräkning 2021 Mörrums folketshusförening 
34 Ansökan om lokalbidrag Ringamåla bygdegårdsförening 
35 Kommunstyr, Karlshamn Ringamåla bygdegårdsförening 
36 Verksamhetsberättelse 2021 Ringamåla bygdegårdsförening 
37 Verksamhetsplan 2022 Ringamåla bygdegårdsförening 
38 Resultaträkning 2021 Ringamåla bygdegårdsförening 
39 Ansökan om lokalbidrag Törneryds bygdegård 
40 Ansökan om lokalbidrag Åkeholms byaförening 
41 Åkeholm - Lokalbidrag 2022 Åkeholms byaförening 
42 Verksamhetsberättelse 21 Åkeholms byaförening 
43 Balansräkning 21 Åkeholms byaförening 
44 Revision 22 Åkeholms byaförening 
45 underhåll 2021 Åkeholms byaförening 
46 Ansökan om lokalbidrag Åryds hembygdsförening 
47 Resultat-och balansrapport 2021 Åryds hembygdsförening 
48 Revisionsberättelse2021 Åryds hembygdsförening 
49 Verksamhetsberättelse 2021 Åryds hembygdsförening 
50 Årsmötesprotokoll 2022 Åryds hembygdsförening 
51 Kassarapport Törneryd 
52 Kassaredovisning Törneryd 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras till kommundirektören för 
omarbetning för att kostnaden för bidragen ska rymmas inom befintlig budget för stöd till 
samlingslokaler.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till Elin Peterssons 
yrkande.  
 
Per-Ola Mattsson (S), Mats Dahlbom (C), Jan-Åke Berg (S), Claes Jansson (MP), Tor 
Billing (SD) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet i dag.  
 
Vidare finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.  
 
Reservationer 
 
Elin Petersson (M), Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) och 
Lars-Olof Larsson (KD) reserverar sig till förmån för Elin Peterssons yrkande.  
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Beslutet skickas till 
 
Controller Susanne Andersen 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Landsbygdsutvecklare Marianne Peary 
Sökande föreningar 
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§ 175 Karlshamnsförslag - Totalförbjud fyrverkerier 2022/1125 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bifalla 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.  
 
2022-01-02 lämnades förslag om att totalförbjuda fyrverkerier i Karlshamns kommun. 
Förslaget har under publicering uppnått 120 röster. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 
Förslag lämnat 2022-01-02 
Lokala ordningsföreskrifter 
Dom 2017-09-12 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) och Ulf Ohlsson (M) yrkar avslag på förslaget.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), 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.  
 
Reservationer 
 
Elin Petersson (M) och Ulf Ohlsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren  
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Nämndsekreterare Herman Persson 
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§ 176 Karlshamnsförslag - Tillhandahåll kostnadsfritt mensskydd på Skolorna 

2022/1288 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera förslaget till kommundirektören för utredning.  
 
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. 
 
2022-01-20 lämnades förslag om att tillhandahålla kostnadsfritt mensskydd på skolorna i 
Karlshamns kommun. Förslaget har under publicering uppnått 127 röster. 
 
Beslutsunderlag 
 
E-förslag lämnat 2022-01-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Nämndsekreterare Herman Persson 
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§ 177 Karlshamnsförslag - Inför P-skiva på Karlshamns kommuns alla 

parkeringsplatser 2022/1467 
 
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. 
 
2022-02-08 lämnades förslag om att införa P-skiva på Karlshamns kommuns alla 
parkeringsplatser. Förslaget har under publicering uppnått 239 röster. 
 
Beslutsunderlag 
 
E-förslag lämnat 2022-02-08 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M), Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) och 
Lars-Olof Larsson (KD) yrkar på att förslaget ska utredas. 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Elin Petersson (M), Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) och 
Lars-Olof Larsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren  
Nämndsekreterare Herman Persson 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-07 

Sida 56(64) 

 
 
§ 178 Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet, Björn T Nurhadi (SD) 

2020/2837 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Håkan Abramsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen sammanställer en lista på appar som inte får laddas ner på 
kommunens telefoner, datorer och läsplattor.  
 
att denna lista uppdateras vid jämna mellanrum.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 174, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott behandlade sedan ärendet 2022-02-22, § 71 och 
beslutade då att remittera motionen till säkerhetsskyddschefen för fördjupad analys 
rörande säkerhetsaspekten. 
 
Förslag till yttrande gällande fördjupad analys rörande säkerhetsaspekten 
Karlshamns kommun kan ta bort möjligheten för anställda till löneavdrag för att få 
använda mobiltelefonen privat. När användaren har sin mobiltelefon/surfplatta privat 
minskar kommunens möjlighet att t ex. begränsa nedladdning av appar. 
 
I dagsläget anses inte appar vara en större säkerhetsrisk pga. att iOS och Android har 
säkerhetskontroller av de appar som finns tillgängliga i deras butiker. Risken för att 
något ska hända är dock större ju mer som finns ledladdat på enheten.  
 
Appar kan bland annat användas för spioneri. Vid möten med hög säkerhetsnivå 
används därför bruslådor där mobiltelefonernas appar störs ut via en speciell ljudmatta 
och i övrigt får inga uppkopplade föremål finnas i lokalen.  
 
Det finns flera negativa säkerhetsaspekter med att använda mobiltelefoner och 
surfplattor privat, t ex kan inkorgar för epost blandas ihop, bilder tagna i arbetet och 
privat som sedan någon app har tillgång till kan publiceras på fel ställe. Detta är bara 
några exempel som kan utgöra en säkerhetsrisk.   
 
Det finns inte möjlighet att kontrollera alla de appar som finns tillgängliga för 
nedladdning, men det finns möjlighet att tillhandahålla en lista med de appar som 
anställda får ladda ner. Kommunen har många olika verksamheter och en kartläggning 
över behovet av appar är nödvändig. Därefter behöver behovet viktas mot 
säkerhetsrisken för att skapa en lista med de appar som kommunen godkänner. Teknik 
är en viktig del i vårt arbete.  
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Den samlade bedömningen är således att ta bort möjligheten för anställda att använda 
mobiltelefon och surfplatta privat samt att endast få ladda ner de appar som kommunen 
har godkänt, skulle vara en riskreducerande åtgärd.  
 
Förslag till yttrande över motionen i övrigt 
Enhetschef för IT-enheten Frank Hansson har tillsammans med medarbetare tidigare 
skrivit förslag till yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-22. De skrev då 
att vad gäller tillgänglighet är alla appar idag både i Appstore (IOS) och Playbutiken 
(Android) tillgängliga för alla att ladda ner. Inga begränsningar i tillgänglighet är gjord. 
IOS och Android har rigorös säkerhetskontroll av appar som ska finnas tillgängliga i 
deras butiker, när det kommer till phishing och det personliga skyddet för användarens 
information. Det är användaren själv som bestämmer hur mycket data appen ska 
komma åt.  
 
När det kommer till funktion kan appar inte kringgå brandväggen, då Karlshamns 
kommuns IT/tele avdelning styr in all trafik, även intern, till brandväggen. Det finns 
tekniska förutsättningar i våra MDM (Mobile Device Management) system att svartlista 
appar, så att de inte går att ladda ner till en kommunägd mobiltelefon eller platta. Det 
som idag är avstängt är möjligheten för Rootade och Jailbreakade (omprogrammerade 
mobila enheter) telefoner att koppla upp sig.  
 
Det finns idag ingen tjänst som går att köpa som gör en riskbedömning på appar som 
finns tillgängliga. Det finns över 7 000 000 appar i de två olika butikerna där kommunens 
anställda och förtroendevalda rekommenderas att ladda ner sina appar. Att själva 
funktionstesta och riskbedöma över 7 miljoner appar bedöms som en omöjlighet med de 
resurser som finns att tillgå i dagsläget.  
 
Vad gäller konto skapar varje person som får en telefon eller platta från kommunen ett 
eget konto som den använder på telefonen/platta för att komma åt appar som ligger i 
”Play butiken” (Android) och ”Appstore” (IOS).  
 
Utöver åtgärden att ta bort möjligheten för anställda att använda mobiltelefon och 
surfplatta privat samt att endast få ladda ner de appar kommunen har godkänt, skulle 
det vara möjligt att istället för motionens att satser införa utbildning för användare i 
”säker hantering” av mobil enhet, utbildning vid utlämnandet av enheten, fasta 
microutbildningar via korta filmer samt eventuella fasta utbildningar kopplat till 
informationssäkerhet överlag där en del är ”Mobil säkerhet”.  
 
Det skulle också vara möjligt att införa en rutin för hårdare bevakning på telefoner som 
försöker koppla upp sig, men som blir blockade pga. rooting eller jailbreak.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-07 
Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet – Björn T Nurhadi (SD) och 
Håkan Abramsson (SD) 
Protokollsutdrag KSAU § 71/2022 Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet 
– Björn T Nurhadi (SD) och Håkan Abramsson (SD) 
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Beslutet skickas till 
 
Administrativ chef & säkerhetsskyddschef Christina Svensson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 179 Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T 

Nurhadi (SD) 2019/4002 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för 
rekrytering av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner.  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekryteringar enligt motionens intentioner.  
 
Motionären skriver i motionen att ”genom kommunal samverkan mellan kommuner kan 
rekrytering och utbildning effektiviseras samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten 
kan höjas och tillgången till lämpliga familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är 
lämplig flytta till grannkommunen och fortsätta verksamheten där, då informationen 
mellan socialtjänsterna inte följer med när man flyttar. Vidare kan kompetensen hos 
både familjehem och socialsekreterare inom familjehemsvården höjas.”  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 33, att remittera motionen till 
nämnden för arbete- och välfärd för beredning. Nämnden för arbete- och välfärd 
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23, § 42 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
I sitt yttrande skrev då nämnden att intentionen i skrivelsen är god. Karlshamns kommun 
har svårt att rekrytera egna familjehem. Nämnden tvingas ofta att välja konsulentstödda 
familjehem som är betydligt mer kostnadskrävande, men bedöms inte ge ett bättre 
resultat än egna familjehem. Något måste göras för att öka rekryteringen av familjehem 
och jourhem.  
 
Cura individutveckling har tidigare haft ett samordningsansvar för vissa av länets 
kommuner. I uppdraget ingick att rekrytera och utreda familjehem. Kommunerna drog 
sig ur detta samarbete, då resultatet inte var tillräckligt bra. Cura kunde ibland inte finna 
familjehem och kommunerna fick själva ansvara för rekryteringen. Det är därför mycket 
tveksamt om kommunerna i Blekinge vill genomföra ett liknande koncept.  
 
Rutinerna i Karlshamn vid placering i familjehem utanför kommunen är följande: 
Kommunen är skyldig att kontrollera med de kommuner som har pågående placeringar i 
familjehemmet och höra deras inställning till en placering från vår kommun. Kommunen 
är även skyldig att alltid göra en egen utredning oavsett hur nyligen en annan kommun 
har gjort en utredning. Dessutom skall en noggrann kontroll göras med de kommuner 
som tidigare har placerat i familjehemmet.  
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Vid en enkel kontroll med övriga kommuner i länet, så finns det sannolikt ett intresse att 
samverka när det gäller rekrytering av familjehem. Det finns i länet en nätverksgrupp 
med familjehemssekreterare. Denna nätverksgrupp skulle kunna få uppdraget att skapa 
en familjehemsbank som kommunerna i länet kan använda sig av.  
 
Dåvarande förvaltningschef Thomas Svensson och nämndens bedömning var att det 
var av vikt att ge nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att tillsammans med länets 
kommuner ta fram förslag till samverkan kring rekryteringar av familjehem samt att 
utreda förutsättningarna för ett system för samverkan. Detta förutsätter att kommunerna 
i länet medverkar 
 
Kommunfullmäktige beslutade, 2021-10-04 KF § 123, att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för ny beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade,  
2022-02-22 § 72, att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2022-04-20, § 66 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att intentionerna i motionen är att försäkra sig om 
att varje familjehemsplacering görs med bästa möjliga kvalitet. Motionären påtalar risker 
som idag förekommer och som kan hindra detta, det handlar om att socialtjänsten inte 
alltid har all information om familjehemmets historik och därmed finns en risk att 
eventuella missförhållanden inte upptäcks. Motionären tar bland annat upp att 
rekrytering och utbildning av familjehem kan effektiviseras genom kommunal samverkan 
mellan kommuner. Vidare kan kvaliteten höjas och tillgången till familjehem öka vilket 
ger förutsättningar för bättre matchade placeringar av barn.  
 
Socialnämnden ser positivt på intentionerna i motionen, då familjehem är en viktig insats 
för barn som placeras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-28 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
Protokollsutdrag SN § 66/2022 Yttrande över motion om införande av samordnade 
familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
Protokollsutdrag AV § 42/2020 Yttrande över motion om införande av samordnade 
familjehemsplaceringar 
 
Yrkanden 
 
Leif Håkansson (S), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
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Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 180 Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns 

kommun - Björn Tenland Nurhadi (SD) Görgen Lennarthsson (SD) 2022/638 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-02-21 § 40, lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta, 
 
att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun på ett sätt som ger 
ett mervärde för besökare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2022-03-29 § 131, att remittera motionen till  
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Vi på näringslivsenheten kan inte utifrån vår bedömning säga att uppmärksamma 
longituden kommer att leda till en ökad besöksnäring. Det skulle vara ett trevligt inslag, 
men kostnader måste ställas mot nyttan. Vi har i dagens läge svårt att se detta som en 
prioriterad insats för Karlshamns kommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03 
Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun –  
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Tor Billing (SD), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivschef Nina Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 181 Handlingar för kännedom juni 2022 2022/201 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 3 - 29 maj 2022 redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom KS juni 2022 
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§ 182 Redovisning av delegationsbeslut juni 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 3 – 29 maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport redovisning av delegationsbeslut KS juni 2022 
 
 
 
 


