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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 17:00  
(ajournering klockan 14:50 – 15:05, 16:20 – 16:30) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen, ej § 222 Ledamot (MP) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp, tom § 224 Ledamot (KD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
Leif Håkansson (S) 
Claes Jansson (MP) § 222 
Ulf Ohlsson (M), from § 225 

 Elin Petersson (M) 
Marie Sällström (S) 
Charlott Lorentzen (MP) 
Britt Jämstorp (KD) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Jan Bremberg (S), Ulla Sandgren (S), Claes Jansson (MP), Jan-Åke Berg (S), 
Lars-Olof Larsson (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef, from § 209 
Jeanette Conradsson, planarkitekt § 206 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef § 216 
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 216 
Johan Eriksson, enhetschef § 235 

 

 

Paragrafer 198-239  

Utses att justera Magnus Sandgren (M) 

Justeringsdatum  2022-09-22 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
 

                              Magnus Sandgren 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-09-20 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-09-22 

Tillkännages t.o.m.: 2022-10-14 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 198 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Magnus Sandgren (M) att justera protokollet. 
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§ 199 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 200 Kommundirektörens information till kommunstyrelsen september 2022 

2022/1688 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande:  
 
Genomförande av valet – nöjd med genomförandet. Den nationella diskussionen kring 
köer till vallokaler har förts även här. Vi har dock inte haft så långa köer. 
Valmyndigheten har inte varit det stöd i arbetet som den normalt sett brukar vara. Marco 
Gustavsson (C) framför att vallokalen vid Mörrums skola var dåligt skyltad. Björn 
Tenland Nurhadi (SD) framför att förtidsröstningen vid Stora Coop inte fungerade 
optimalt.  
 
Ukraina - läget är relativt lugnt för vår kommuns del. Vi har inte uppnått tilldelat antal 
flyktingar. I  skola/förskola finns ett tjugotal barn. 
 
Kris- och krigsplanering - två nya tjänster är tillsatta - informationssäkerhetsansvarig och 
biträdande säkerhetsskyddschef. Arbetet går framåt men det är en utmaning att bygga 
upp avvecklad förmåga inom framförallt staten. 
 
Västblekinge Miljö AB - genomlysning görs av ägarna under rådrumsperioden (8 
månader) efter extra bolagstämma. Blekinge Väst har beslutat att uppdra åt 
ekonomichefen i Sölvesborg att ta fram ett underlag för beslut i ärendet.  
 
Covid-19 - fortfarande en realitet inom omsorgen men ingen påverkan på verksamheten 
förutom sjukskrivningstalen. 
 
Kompetensförsörjning - har under sommaren varit en utmaning, främst inom vård och 
omsorg. 
 
Kommunens elavtal – kommunen har en portfölj av elavtal vilken Karlshamn Energi AB 
sköter förhandlingen för. Merparten är idag bundna men kommer framöver att bli rörliga. 
Finns en oro inför nästa år.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 202 Löneväxling till pension 2022/2107 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att upphäva Löneväxling till pension – Allmänna villkor (KS § 216, dnr 2011/402) 
 
att fastställa Riktlinjer för löneväxling till pension. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har sedan 2011 erbjudit löneväxling till pension, enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2011/402 § 216 . I samband med upphandling av nytt system för 
pensionsadministration inkluderades möjligheten till löneväxling till pension i avtalet. De 
nya riktlinjerna föreslås gälla samtliga avtalsområden. De fackliga organisationer där det 
enligt de centrala kollektivavtalen (Huvudöverenskommelse bilaga 3 centrala och lokala 
protokollsanteckningar, övriga anteckningar), krävs tecknande av lokalt kollektivavtal, 
erbjuds möjlighet att göra så. Detta gäller OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, Kommunal samt Vårdförbundet. 
Löneväxling till pension bygger på frivillighet och förutsätter en överenskommelse 
mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren. Medarbetare som idag löneväxlar 
till pension kan välja mellan att stanna kvar i nuvarande lösning eller byta till den nya. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
HR-chef Marie Björnssons tjänsteskrivelse daterad 2022-07-04 
Förslag till riktlinjer för löneväxling 
 
Beslutet skickas till 
 
HR-chef Marie Björnsson 
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§ 203 Svar på granskningsrapport rörande undersökning av tystnadskultur i 

Karlshamns kommun 2022/1869 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att överlämna nedan svar på granskningsrapport rörande undersökning av 
tystnadskultur till kommunens revisorer.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har den 14 juni 2022 mottagit en granskningsrapport avseende 
undersökning av tystnadskultur. Undersökningen har genomförts av revisionsbyrån 
Ernst & Young på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Kommunstyrelsens svar 
har beretts av kommunens ledningsgrupp och redovisas nedan:  
 
Vilken analys gör kommunstyrelsen av rapportens innehåll rörande medarbetares 
svar avseende meddelarfrihet och tystnadskultur? 
 
Såväl meddelarfrihet som tystnadskultur är svåra begrepp och även om begreppen i sig 
inte är kända kan förståelse för den praktiska betydelsen och därmed tillämpbarheten 
finnas.  
 
Den låga svarsfrekvensen medför att rapportens resultat måste hanteras med 
försiktighet. Enkätens frågestruktur med tre alternativ – ”ja”, ”till viss del” och ”nej” och 
där mellanalternativet hänförs till den negativa sidan bidrar till att korrekta slutsatser kan 
vara svåra att dra då ”till viss del” också kan vara ett neutralt svar.  
 
Vilka åtgärder kommer kommunstyrelsen att vidta med anledning av rapportens 
innehåll? 
 
Kommunstyrelsen kommer att säkerställa tillgång till information om tillämpbara lagar 
och förordningar på kommunens interna kommunikationsplattform. Information till chefer 
kommer att ges med uppmaning till genomgång och dialog på arbetsplatsträffar. Inom 
ramen för det lokala samverkansavtalet kommer dialog att föras med de fackliga 
organisationerna vid sammanträde i den centrala samverkansgruppen.  
 
Hur fördelar sig ansvaret mellan kommunstyrelsen och nämnderna när det gäller 
att vidta åtgärder avseende medarbetares kunskap om meddelarfrihet och 
upplevelse av tystnadskultur? 
 
Kommunstyrelsen i egenskap av anställningsmyndighet och med ansvar för 
arbetsmiljöfrågorna har det övergripande ansvaret för att säkerställa informationstillgång 
på kommunens interna kommunikationsplattform. Informationen kan användas till såväl 
befintliga medarbetare som vid introduktion av nya. Det mer verksamhetsnära arbetet 
ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet, innehållande dialoger om innebörden i 
praktiken och att i relationerna mellan chef och medarbetare samt kollegor emellan 
skapa ett tryggt och tillåtande arbetsklimat. Detta arbete är integrerat i den befintliga 
strukturen för arbetsmiljöarbetet.  
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Har eller kommer arbetsgivaren att genomföra utbildning kring 
visselblåsardirektivet? 
 
Nej (information och rutin finns beskriven på kommunens externa webbsida). 
 
Bedömer kommunstyrelsen att det finns en koppling mellan rekrytering och de 
resultat som rapporten visar avseende gruppen yngre medarbetare? 
 
Nej. 
 
I rapporten nämns särskilt att unga kvinnor är särskilt utsatta. Hur kommer 
kommunstyrelsen arbeta vidare med denna fråga? 
 
Utifrån rapportens resultat är det svårt att dra några slutsatser om detta är en utbredd 
upplevelse. Bedömningen är därför att denna fråga behöver inkluderas i övrigt arbete. 
Vid samtal mellan chef och medarbetare, till exempel vid arbetsplatsträffar och 
medarbetarsamtal, kan chef vara extra uppmärksam på om denna upplevelse finns.  
 
Varför finns en diskrepans på 100 e-postadresser mellan antal anställda och 
antalet e-postadresser? Ur ett internt kontrollperspektiv skall denna differens inte 
förekomma och revisionen vill få informationen hur kommunen säkerställer att 
endast personer med anställning eller politiskt uppdrag har en e-postadress för 
kommunen.  
 
Listan med anställda omfattar samtliga medarbetare, inklusive timavlönade. 
Timavlönade medarbetare inom utbildningsförvaltningen har inte e-postadresser då det 
inte bedöms behövas för tjänsteutövandet. Detta förklarar diskrepansen innebärande att 
listan med e-postadresser innehåller färre personer än listan med anställda. Endast 
personer med anställning eller politiskt uppdrag har en e-postadress i kommunens 
system. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18 
Missiv - Undersökning av tystnadskultur (KS) 
Granskningsrapport - Undersökning av tystnadskultur 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Magnus Sandgren (M), Bodil 
Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar på att ärendet ska återremitteras för 
omarbetning.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.  
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Magnus Gärdebring (M) begär omröstning. 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som biträder återremissyrkandet röstar JA. 
Den som biträder att ärendet ska avgöras idag röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller i 5 röster enligt Magnus Gärdebrings yrkande, 8 röster för 
avgörande idag samt 2 avstår.  
 

Namn Ja Nej Avstår 
Per-Ola Mattsson  X  
Mats Dahlbom   X  
Magnus Gärdebring X   
Björn Tenland Nurhadi   X 
Charlott Lorentzen  X  
Iréne Ahlstrand Mårlind X   
Leif Håkansson  X  
Christel Friskopp  X  
Magnus Sandgren  X   
Tor Billing   X 
Marco Gustavsson   X  
Bodil Frigren Ericsson X   
Annika Westerlund  X  
Ida Larsson  X  
Britt Jämstorp X   

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Magnus Sandgren (M), Bodil 
Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Magnus 
Gärdebrings återremissyrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunens revisorer 
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§ 204 Granskningsyttrande rörande Karlshamnsfastigheter AB:s årsstämma 

avseende 2020 2021/993 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta granskningsyttrande rörande Karlshamnsfastigheter AB:s årsstämma avseende 
2020 till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-08, § 149, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
undersöka om det förekommit oaktsamhet i samband med framtagande av underlaget 
för ansvarsprövning på Karlshamnsfastigheter AB:s (KAFAB) bolagstämma avseende 
verksamhetsåret 2020. 
 
Ekonomiavdelningen har initierat en granskning som skett med externa resurser. 
Granskningen har inte funnit tecken på oaktsamhet i det underlag som förelåg vid 
stämman. Utredaren noterar att lekmannarevisor och auktoriserad revisor kommit fram 
till samma slutsats om ansvarsfrihet i sina respektive granskningar. Slutsatsen är att 
ägaren via sitt ombud haft relevant information vid stämman för beslut om ansvarsfrihet. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygren och kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse 
daterad 2022-09-09 
Granskningsyttrande rörande Karlshamnsfastigheters årsstämma avseende 2020 
Protokollsutdrag KF § 149/2021 Information från Stadsvapnet gällande Emigranten 
etapp 5 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 205 Försäljning av Östra Piren 2022/1201 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att snarast påbörja processen med att ta fram ett 
underlag för försäljning av Östra Piren med stöd av inköpt kompetens och i dialog med 
ledningen för Karlshamnsfastigheter AB 
 
att kommundirektören löpande ska rapportera hur arbetet fortlöper till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till eventuella förändringar i 
tomtindelning och ägarfördelning av fastigheter och mark på Östra Piren som skulle höja 
den förväntade prisbilden 
 
att tidplanen för uppdraget läggs fast när avtal tecknats med relevant extern kompetens 
genom beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-23, § 91, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram ett prospekt gällande försäljning av hela eller delar av fastighetsbeståndet på 
Östra Piren. Kommunstyrelsen fick också mandat att hantera eventuella tomt- och 
markregleringar inom området. 
 
Kommunfullmäktiges beslut berör även Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) som äger 
delar av Östra Piren i dagsläget men uppdraget är riktat till kommunstyrelsen som 
därmed ska ta fram prospektet. Slutliga beslut om försäljning ska dock tas av 
kommunfullmäktige som ägare till både kommunal mark och KAFAB. 
 
Arbetet bör ledas av kommunstyrelseförvaltningen med stöd av ledningen för KAFAB 
och löpande rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Erforderlig kompetens finns inte inom kommunen och måste därför köpas in utifrån vilket 
ska hanteras i enlighet med gällande inköpsrutiner. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-08-17 
Protokollsutdrag KF § 91/2022 Nämndinitiativ från samtliga partier gällande försäljning 
av Östra Piren 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Karlshamnsfastigheter AB 
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§ 206 Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m.fl. (Stärnö sjöstad) 2019/914 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna föreslagen planstrategi med programskede. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har under flera år, parallellt med att stenbrytningen avslutats, arbetat med 
planläggning och utredningar samhöriga med den framtida användningen av 
brytningsområdet på Stärnö. Syftet med arbetet har fram till och med 2018 
huvudsakligen handlat om att möjliggöra område för turism, fritid och kultur samt 
verksamheter kopplade till dessa. Fördjupade kunskaperna om föroreningssituationen 
samt möjligheterna att söka bidrag för sanering för bostadsändamål ledde fram till 
frågan om att byta inriktning för planarbetet och inkludera bostäder i detaljplanen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2019 att ge byggnadsnämnden i uppdrag 
att starta ett nytt planarbete inom det aktuella området med bostadsändamål som 
huvudsakligt syfte. 
 
Ett stort antal frågor utreddes före beslutet 2019, bland annat så har en riskbedömning 
gjort med hänsyn till närheten till oljehamnen och kraftverket, vilken visar att det är 
möjligt att bygga bostäder i området. Även påverkan på diabasen på Stärnö, 
grundvattennivåer, vattenkvalité, hur djuphålen kan vattenfyllas och vid behov 
syresättas för att undvika dålig lukt har utretts liksom påverkan på kulturhistoriska 
lämningar i havet. 2017 hittades sju vrak från olika tidsperioder i sundet mellan Stärnö 
och Boön. Annat som har studerats och även säkrats är de höga bergväggarna mot 
Södra Stärnövägen. 
 
Under 2019 gavs två arkitektkontor i uppdrag att inkomma med förslag gällande den 
framtida utformningen av Stärnö sjöstad - en ny stadsdel i Karlshamn, se strukturplaner/ 
beslutsunderlag. Syftet var att ta fram en strukturplan som är attraktiv och hållbar, en 
medvetet gestaltad stadsdel, avseende såväl grönstruktur som bebyggelsestruktur och 
infrastruktur, som underlag för planarbetet. Förslagen redovisar hur allmänna/offentliga 
platser (gator, parker och torg etcetera) och byggnader för i huvudsak boende, med 
inslag av vissa lokaler för exempelvis service, handel, restaurang eller annan 
verksamhet kan placeras i den nya stadsdelen samt hur vattenområdet kan användas 
och husbåtar lokaliseras. 
 
Under våren 2020 genomfördes en trafik- och bullerutredning med syfte att ur 
trafiksynpunkt analysera de två olika arkitektförslagens strukturplaner samt 
konsekvensbeskriva bostadsbebyggelse på Stärnö ur ett trafik-, luft- och 
bullerperspektiv. I början av 2021 färdigställdes en fördjupad studie när det gäller 
åtgärder för att minska lutningen på den branta tillfartsvägen i norr samt för att få till en 
kontinuerlig gång- och cykelväg till det nya bostadsområdet och gällande bullerpåverkan 
på bostäder norr om planområdet, vid Södra Stärnövägen. 
Ett flertal utredningar och markprovtagningar har också genomförts stegvis sedan 2008 
med anledning av föroreningarna i området. Marken är förorenad på grund av tidigare 
verksamheter som doppning av virke, båtvarv och asfaltproduktion. Stora delar av 
området behöver saneras för att ytan ska kunna användas för bostadsändamål. 
Utredning och undersökning i form av en förklassificering slutfördes under 2021 som 
komplement till de tidigare undersökningarna för att få ett korrekt underlag inför en 
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sanering. Ytterligare arbete inför ansökan om bidrag för sanering av marken har 
genomförts, bland annat har en ansvarsutredning genomförts under 2021.  
Under hösten 2021 remitterade Regeringskansliet en promemoria om ändringar av 
stödet till sanering av förorenade områden. Förändringarna innebär att en ny förordning 
om bidrag för sanering föreslås samtidigt som den befintliga förordningen revideras. De 
föreslagna förändringarna grundar sig på EU-kommissionens granskning av Sveriges 
hantering av 1:4-anslaget och det svenska bidragssystemet. Som en följd av detta 
beslutade Naturvårdsverket att avslå samtliga inkomna ansökningar om bidrag för 
sanering. Detta har inneburit stora osäkerheter kring bidraget, bland annat gällande 
ansvarsfrågan samt kring bidragets storlek. De båda förordningarna angående bidrag 
för sanering gäller parallellt och trädde i kraft under våren 2022, men fortsatt så råder en 
osäkerhet kring hur de båda förordningarna ska verka och samverka. 
 
Under hösten 2020 skickades ett samrådsmaterial till länsstyrelsen avseende behovet 
av upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen lämnade två yttranden 
i ärendet, i november 2020 och februari 2021 och instämde i kommunens bedömning att 
en betydande miljöpåverkan inte är att vänta och att det därmed inte krävs någon 
miljökonsekvensbeskrivning i ärendet. Yttrandena pekade dock på flera olika frågor som 
behöver studeras djupare i enskilda utredningar, som till exempel dagvattenhanteringen, 
påverkan från externt industribuller, översvämningsrisker, klimatanpassning, analys av 
relevanta klimateffekters inverkan på området, påverkan på naturvärden, geotekniska 
förhållanden med flera frågor. Utredningar tas fram stegvis. 
 
En klimatanpassningsplan för Karlshamns kommun håller på att tas fram. Planen 
beräknas vara klar under slutet av 2022 och kommer då att utgöra ett värdefullt underlag 
och stöd i samhällsplaneringen för områden som är särskilt utsatta för effekterna av ett 
förändrat klimat, t.ex. för områden med översvämningsrisk. Planen bedöms vara en 
viktig del i arbetet med planläggningen av Stärnö sjöstad. 
 
För att på bästa sätt komma vidare med planläggningen av Stärnö sjöstad är det 
lämpligt att, jämte fortsatta utredningar enligt ovan, ta fram ett planprogram för hela 
planområdet. I ett program kan utgångspunkter och mål preciseras. Det är lämpligt att 
upprätta program i komplicerade planarbeten som det nu aktuella med flera specifika 
förutsättningar. Programmet upprättas för hela den framtida stadsdelen och kan sedan 
utgöra underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Att planlägga området 
etappvis kan vara en fördel såväl beträffande möjligheterna att genomföra tänkt 
byggnation som ekonomiskt.  
 
För att kunna söka bidra till sanering av marken behöver planarbetet vara påbörjat, 
vilket ett programarbete omfattande hela planområdet tydligt visar. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om finansiering av detaljplanen och samhöriga 
utredningar för 2022. Finansieringen för 2023 och framåt hanteras i kommande 
budgetarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-23 
Strukturplan, Sydväst arkitektur och landskap 
Strukturplan, Fojab 
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Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att ärendet ska återremitteras.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 207 Godkännande för asfaltering inom del av Matvik 1:54, Jonetti AB 2022/2267 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna att Jonetti AB asfalterar i enlighet med ansökan. 
 
Sammanfattning 
 
Jonetti AB har ansökt om att få asfaltera en yta inom del av sitt arrendeområde för att 
underlätta vid hantering av vagnar för vinterförvaring av båtar, då vagnarna fastnar i 
grusen. Man har också problem med att mycket grus fastnar i däck och skor, vilket 
smutsar ner och förstör golvbeläggningen i båthallen. 
 
Jonetti AB har tecknat arrendeavtal med Karlshamns kommun inom fastigheten 
Matvik 1:54 för båtverksamhetsändamål (2017/1450). Enligt arrendeavtalet får byggnad 
eller fast anläggning i övrigt inte uppföras utan kommunens skriftliga medgivande. Asfalt 
kan tolkas som en fast anläggning. Då avtalet är tecknat av kommunstyrelsen bedöms 
kommunstyrelsens godkännande erfordras. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2022-07-29 
Kartbilaga asfaltering del av Matvik 1:54 
Undertecknat arrendeavtal Jonetti 
Ansökan om asfaltering från Jonetti AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Jonetti AB  
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh  
Marin förvaltare Filippa Sjöberg 
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§ 208 Igångsättningsbeslut projekt 6058 - Ny-, till- och ombyggnad av Hällaryds 

skola/förskola samt fritidsverksamhet 2022/1440 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge igångsättningsbeslut för projektering avseende Hällaryds skola/förskola och 
aktivitetspark/sanering 
 
att ge uppdrag till enhetschefen för förvaltning fastigheter att teckna ny fas 1 i partnering 
 
att finansiering av fas 1 om 750 tkr för 2022 och 1 000 tkr 2023 sker inom 
kommunstyrelsens ram för större investeringar 
 
att investeringskalkylen som finns med som beslutsunderlag i ärendet ska lyftas ur 
eftersom den är inaktuell.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, § 200, att återremittera ärendet 
för omarbetning. Kommunstyrelsen beslutade också att en genomgång av 
skolutredningen med ny prognos rörande elevunderlaget ska ges innan beslut tas i 
ärendet.  
 
Behovet i Hällaryd avseende skola och förskola har funnits sedan lång tid tillbaka och 
bör ses som en separat investering. En förstudie genomfördes redan under 2019 av 
projektkontoret och utbildningsförvaltningen. 
 
Investeringen i Hällaryd ligger helt i linje med vad skolutredningen har föreslagit. 
Utbildningsförvaltningen och fastighetsverksamheten ser inte att det är något i 
förutsättningarna som har ändrats, snarare förstärkts. 
 
Detaljplaneläggning har genomförts och planen vann laga kraft 20 juli 2021. 
 
Behovet av ny förskola i Hällaryd är inte primärt utifrån ett ökande antal barn utan 
snarare att det varaktigt bedöms finnas ett behov av minst fyra avdelningar i Hällaryd.  
I dag löses behovet med tillfälligt inhyrda paviljonger (två avdelningar). Dessa har både 
begränsad livslängd och tidsbegränsat bygglov till och med 2027-12-31, med möjlighet 
att ansöka om förlängning i 5 år. På grund av dessa fördyrande omständigheter bör en 
mer långsiktig och permanent lösning verkställas. 
 
Barnprognosen styrker detta varaktiga behov och sedan 2017 är det ett par barn varje 
år som inte får plats i Hällaryd utan erbjuds förskola i en annan kommundel. Till detta 
bör också tilläggas att Fojab gav nedanstående utlåtande angående den äldre 
permanenta byggnaden vilket visar på att inte heller den byggnaden över tid är en bra 
lösning för förskolan i Hällaryd. 
 
Lokalerna är delvis ändamålsenliga men saknar arbetsrum, kontor, vilrum och 
mötesmöjligheter. Personalen på förskolan sköter all mathantering. Den äldre 
byggnaden är också i dåligt tekniskt skick. 
 
Exploatering av bostäder och framtida bostäder österut i kommunen gör att behovet 
kommer att öka framöver. 
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Underhållsbehoven i befintlig skola och förskola är stora i Hällaryd, vilket innebär att om 
investeringen inte genomförs är bedömningen från fastighetsverksamheten att 
underhållsbehovet de kommande 5 åren hamnar på cirka 4 500 tkr.  
 
Investeringskalkylen visar på en effektivisering på dryga 1 miljon konor per år i 
personalkostnader och hyreskostnader för paviljongen.  
 
Inom ramen för projektet kommer en aktivitetspark att byggas i anslutning till skolan som 
ger barn och elever möjlighet till lek och rörelse. Aktivitetsparken stärker ortens 
attraktivitet och ger invånarna möjlighet till en bättre folkhälsa. 
 
En sammanbyggd förskola och skola i Hällaryd avhjälper flertalet utmaningar som finns i 
dagsläget. Den befintliga förskolebyggnaden är utdömd av Fojab (2020) avseende 
tekniskt skick och åtgärder bör vidtas. Även personalgruppen lyfter återkommande 
arbetsmiljöproblem med anledning av byggnadens skick och funktion. De tillfälliga 
paviljongerna har ett begränsat bygglov och medför hyreskostnader.  
 
En sammanbyggd förskola och skola skulle innebära samutnyttjade lokaler, såsom 
personalutrymmen och administration, vilket leder till en effektivare lokalanvändning.  
Samarbetsformer mellan verksamheter, såsom vid öppning och stängning, skulle 
uppskattningsvis innebära en effektivare personalorganisation motsvarande ca 150 
tkr/år. 
 
En samlad förskoleorganisation skulle innebära ökad kvalitet samtidigt som 
vikariekostnader förväntas minska med ca 150 tkr/år. Vidare skulle bättre förutsättningar 
för måltidshantering innebära ytterligare ca 150 tkr/år i minskade personalkostnader. 
 
Analysen av skol- och förskoleutredningen visar en obalans i tillgängliga platser inom 
skola och förskola, med hänsyn tagen till elevprognoserna. Se bifogat underlag. En 
sammanbyggnad av förskola och skola möjliggör flexibilitet mellan verksamheternas 
behov av lokaler. Under de senaste åren har förskolan stundtals varit fullbelagd och 
förskoleplats har erbjudits i annan kommundel.  
 
Sammanfattningen visar ett behov av ny, till-, och ombyggnad av Hällaryds skola samt 
rivning av befintlig förskola och avetablering av paviljong.  
 
Karlshamns kommun gjorde en strategisk 5-årig partneringupphandling 2018 där 
Hällaryds skola och förskola är med som en huvuddel. Kommunen har tagit fram en 
detaljplan som medger en ny-, till- och ombyggnad av skola och förskola. I 
detaljplan/projektet ligger det med att bygga en ny aktivitetspark som blir en del av 
skolgården. Aktivitetspark kan nyttjas av samhället och där även rivning och flytt av 
befintlig lekpark ingår. Vid flytt av befintlig lekplats krävs sanering av mark för att skapa 
en ny byggrätt som kan säljas. 
 
Ihop med skolbyggnaden finns idag en pellets/oljepanna som försörjer flera fastigheter 
och är utdömd ur arbetsmiljöperspektiv. Inriktning i projektering kommer vara att få till 
bergvärmeanläggning kombinerat med solceller. 
 
Planen är att göra klart fas 1 (projektering) under våren 2023. Projektet räknar med att 
kunna ha ett färdigt underlag och en kostnadsberäkning för att sen efter politiska beslut 
kunna teckna en fas 2 under juni 2023. 
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Förvaltningen har genomfört en förstudie i samråd med utbildningsförvaltningen som ger 
bra underlag för fas 1. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt i ett initialt skede. I en 
vidare process kommer förslaget att påverka barn och elevers miljö positivt. Barn och 
elevers åsikter kommer att beaktas utifrån barnperspektivet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 
Investeringskalkyl Hällaryd skola-förskola 2022-05-11 
Strategisk lokalplanering skolor Fojab Arkitekter 2021-01-08 
Strategisk lokalplanering förskolor Fojab Arkitekter 2021-01-08 
Idéskiss Hällaryd aktivitetspark 2019-04-29 
Protokollsutdrag KSAU § 200/2022 Igångsättningsbeslut projekt Hällaryd skola 
och förskola 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att investeringskalkylen som finns med som 
beslutsunderlag i ärendet ska lyftas ur eftersom den är inaktuell.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Projektledare Joakim Svanhall 
Projektledare William Lavesson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 209 Slutrapport projekt 1320 Ny torgpaviljong 2017/491 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta slutrapport projekt 1320 Ny torgpaviljong till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens investeringsprojekt 1320 utveckling av torget färdigställdes 
sommaren 2021. Slutrapport har upprättats efter att anläggningen har varit i drift sedan 
2021-07-09 och konsten har blivit klar. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Projektledare William Lavesson och fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse 
daterad 2022-08-17 
Slutrapport projekt 1320 Ny torgpaviljong 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare William Lavesson  
Fastighetschef Magnus Persson 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Susanne Andersen  
Enhetschef Johan Eriksson 
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§ 210 Slutrapport projekt 1145 Nybyggnad av LSS-boende på Korta vägen 

2020/1421 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta slutrapport projekt 1145 Nybyggnad av ett LSS-boende på Korta vägen till 
protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens investeringsprojekt 1145 nybyggnad av ett LSS-boende på Korta 
vägen färdigställdes hösten 2021. Slutrapport har upprättats efter boendet har varit i drift 
sedan 2021-10-12. Konstverket är inte klart. 
 
Beslutsunderlag 
 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavssons tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 
Slutrapport projekt 1145 Nybyggnad av LSS-boende på Korta vägen 2022-08-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare William Lavesson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Susanne Andersen 
Enhetschef Johan Eriksson 
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§ 211 Slutrapport projekt 1191 Ny 50-metersbassäng Väggabadet 2020/1049 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta slutrapport projekt 1191 Ny 50-metersbassäng Väggabadet, till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens investeringsprojekt 1191 Väggabadet, 50-metersbassäng 
färdigställdes i början av juni 2022 och invigdes den 15 juni. Slutrapport har upprättats 
efter projektavslut. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson och fastighetschef Magnus Perssons 
tjänsteskrivelse daterad 2022-08-24 
Slutrapport projekt 1191 Ny 50-metersbassäng Väggabadet 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 212 Slutrapport projekt 2596 Ny träningshall Jössarinken 2016/3079 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta slutrapport projekt 2596 Ny träningshall Jössa till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen investeringsprojekt 2596 Ny träningshall Jössa färdigställdes hösten 
2020. Slutrapport har upprättats efter att anläggningen har varit i drift sedan 2020-10-23 
och konsten har blivit klar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Projektledare William Lavesson och fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse 
daterad 2022-08-18 
Slutrapport Jössa 2596 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare William Lavesson  
Fastighetschef Magnus Persson 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Susanne Andersen  
Enhetschef Johan Eriksson 
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§ 213 Finansiering av tjänst som SSPF-koordinator - samverkan mellan 

socialtjänst, skola, polis och fritid 2022/1924 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att finansiera inrättande av tjänst som SSPF-koordinator inom socialförvaltningen med 
300 tkr avseende 2022 
 
att finansiering avseende 2022 sker från kommunstyrelsens anslag till förfogande 
 
att finansiering för kommande år hanteras inom budgetprocessen för 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden beslutade 2022-08-24, § 112, att inrätta en tjänst som SSPF-koordinator 
för samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid. I beslutet överlåter 
socialnämnden till kommunstyrelsen att besluta hur finansiering ska ske.  
 
Ju längre vi låter unga människor befinna sig i ett utanförskap desto mer fördjupas det, 
desto svårare blir det att bryta och desto högre blir kostnaderna. Priset på 
marginalisering och utanförskap är stort, mycket stort. För varje ung människa som i 
onödan tvingas in i ett utanförskap leder det till samhällskostnader som på årsbasis 
uppgår till mellan 350 000 kr och 1 600 000 kr i form av ökad välfärdskonsumtion. Till 
detta kommer värdet av årliga produktionsförluster på ytterligare ca 300 000 kr per 
person.  
 
En framgångsrik insats kring barn och unga i riskzon är i stort sett alltid mycket lönsam. 
Men för att det ska bli möjligt att först skapa och därefter ta hem dessa potentiella 
vinster, krävs några olika saker. Det första är att man hittar en modell för strukturell och 
långsiktig samverkan mellan olika berörda aktörer. Det andra är att vi måste tänka 
långsiktigt. 
 
Lönsamheten är ofta hög. Redan på ett års sikt ger många projekt en avkastning som 
kan uppgå till 100 procent eller mer. Ur ett långsiktigt perspektiv ger ett projekt/insats 
som lyckas förhindra en ung människas marginalisering ofta en avkastning på mellan 20 
och 30 gånger insatsen. En av orsakerna till detta är att de livslånga kostnaderna för 
utanförskap är så stora och drabbar så många olika delar av samhället. 
 
Ofta innebär detta att då en preventiv insats värderas ur ett kortsiktigt 
kommunalekonomiskt perspektiv får man nästan alltid en helt annan bild då man 
breddar eller förlänger perspektivet. Det förvandlas då nästan alltid från en kortsiktig 
kostnad till en tämligen lönsam social investering. 
 
* Fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även om det kostar mycket (t.ex. 
500 000 kr), en mycket lönsam affär som kan ge 40 mnkr eller mer tillbaka om man 
lyckas. Man behöver i stort sett bara lyckas en gång på hundra för att det ska löna sig  
* För de kostnader som en enda missbrukare förorsakar samhället så skulle man kunna 
arbeta förebyggande och driva en ungdomsmottagning i åtta år eller finansiera 50 000 
besök på en sådan mottagning  
 
* Kostnaderna för samma missbrukare skulle, om de används förebyggande, kunna 
finansiera skolkuratorer till 43 000 barn.  
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Den generella bilden är att det förefaller vara mycket lönsamt att tänka och agera 
långsiktigt. Man kan normalt sett få mycket förebyggande insatser för samma kostnad 
som en enda person med ett omfattande utanförskap förorsakar samhället.  
 
Bakgrund 
 
Som en del i kommunens arbete med att upptäcka barn och unga i risk för utanförskap, 
missbruk och/eller kriminalitet är det nödvändigt att arbeta med tidiga insatser. Att hitta 
arbetssätt och samverkansmetoder för att barn och unga inte ska falla mellan stolarna 
är ett måste. I början av 2022 antog kommunstyrelsen medborgarlöftet som skrivits fram 
gemensamt av kommun och polis. I löftet identifieras målgruppen nämnd ovan och 
SSPF – samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid, nämns som en metod som 
vi gemensamt ska arbeta vidare med. Förarbetet och organisering kring arbetet är i 
gång och styrgruppen för SSPF har identifierat att en ny tjänst som SSPF koordinator 
behöver inrättas.  
 
Vad är SSPF 
 
Kommunens brottsförebyggande arbete är brett, finns på flera nivåer och kan bestå av 
en mängd åtgärder. Det brottsförebyggande arbetet ska vara kunskapsbaserat. Det 
finns ett stort behov av samverkan och det är ofta en förutsättning för ett framgångsrikt 
brottsförebyggande arbete. SSPF är ett exempel på operativ samverkan runt individer. 
SSPF är ett arbetssätt och en samverkansform som är avsedd för brottsförebyggande 
arbete kring barn och ungdomar som bedöms vara i riskzonen för kriminalitet och/eller 
missbruk. När en ung person blir aktualiserad för SSPF kan skälet vara att någon av de 
samverkande aktörerna fattat misstanke om att ungdomen experimenterat med droger, 
börjat begå brott eller har kontakter med grupper som betecknas som kriminella. Det 
kan också handla om unga som på andra sätt har ett normbrytande beteende. En viktig 
komponent i SSPF är möjligheten att dela information mellan aktörerna, vilket möjliggörs 
genom samtycke från vårdnadshavare och/eller ungdomen. 
 
Centrala komponenter i SSPF 
 
• SSPF-koordinator samordnar åtgärderna kring den unge.  
• Deltagande aktörer ska så långt som möjligt, på alla nivåer vara överens om tänkt 
målgrupp, tänkt syfte och tänkta resultat (tänkta mål) för SSPF-arbetet. Tydlighet 
underlättar också uppföljning.  
• Den unge och/eller vårdnadshavare samtycker till att de medverkade myndigheterna 
får lämna uppgifter om ungdomen till varandra.  
• Åtgärder matchas till den unges behov och situation. En åtgärdsplan upprättas, där 
aktörernas olika åtgärder anges, och en plan för uppföljning görs. 
Den vanligaste organiseringen av SSPF är att det finns en styrgrupp, en arbetsgrupp 
eller operativ grupp och en koordinator. Den sistnämnda är anställd av socialtjänsten på 
hel- eller deltid. I grupperna ingår representanter från de olika aktörer som ingår i SSPF, 
det vill säga skola, socialtjänst, polis och fritid. I samverkan kring varje enskilt 
barn/ungdom involveras representanter från de olika aktörerna. Även andra aktörer kan 
tillkomma beroende på den unges behov, till exempel hälso- och sjukvård, habilitering, 
civila samhället med flera. 
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Styrgrupp och arbetsgrupp 
 
I styrgruppen ingår vanligtvis chefer från de olika aktörerna, som har mandat att besluta 
om åtgärder och resurser. Koordinatorn har en viktig roll i att informera styrgruppen om 
den lägesbild som är aktuell vad gäller grupper och individer. Styrgruppen kan 
återkommande besluta om resurser och åtgärder inom ramen för SSPF, alternativt ta 
beslut i det enskilda fallet. I arbetsgruppen ingår, utöver koordinatorn, till exempel 
områdespolis, fältarbetare, representant för skola och fritid samt socialtjänst. I 
arbetsgruppen diskuteras vanligen mer allmänna frågor om aktuellt läge i 
området/kommunen och om hur många barn som kan vara aktuella för individinriktat 
SSPF.  
 
Koordinator  
 
SSPF-koordinatorn är en person som har kontakt med eller ingår i både styrgrupp och 
arbetsgrupp. Koordinatorn är en nyckelperson i arbetet med att driva på 
samverkansarbetet så att det kommer till stånd och vidmakthålls. I större kommuner 
och/eller stadsdelar finns ibland flera koordinatorer med olika uppgifter och funktioner.  
Aktuella uppgifter för koordinatorn kan bland annat vara att:  
 
• sammankalla, hålla ihop arbetet med nätverksmöten och knyta berörda aktörer till 
SSPF och de enskilda barnen  
• ha god områdeskännedom och förmedla denna till samtliga nätverk  
• vara ett kontinuerligt bollplank till samtliga aktörer vid riskbedömning på individ-, grupp- 
och områdesnivå  
• inhämta samtycke från barn och/eller vårdnadshavare  
• kalla till regelbundna möten, se till att medverkande kommer till mötena och föra 
anteckningar  
• upprätta åtgärdsplaner  
• vara kontaktperson för den unge och vårdnadshavare  
• arbeta med den unges mottaglighet så att stöd och åtgärder kan utformas på bästa 
möjliga sätt så att den unge kan tillgodogöra sig stödet och insatserna  
• arbeta kontinuerligt med att följa upp och bedöma risk, behov och mottaglighet hos den 
unge  
• löpande anpassa åtgärder till den unges aktuella situation och behov  
• ansvara för uppföljning av både de individuella åtgärdsplanerna och SSPF-arbetet 
samt se till att återkoppling sker på alla nivåer. 
 
Tjänsten som SSPF-koordinator inrättas inom individ- och familjeomsorgens verksamhet 
på socialförvaltningen. 
 
Barnperspektiv 
 
Barn och unga berörs till stor del av beslutet. Barn och unga har enligt 
barnkonventionen har rätt till liv och utveckling och ska skyddas från narkotika. Genom 
att tidigare upptäcka barn och unga som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet 
kan därmed samhället försöka stödja barn och familj att komma på rätt väg. Beslutet om 
att tillsätta en SSPF-koordinator ska underlätta i kontakter med och mellan myndigheter 
för den unge i SSPF-samverkan och deras familjer. Insatser ska kunna sättas in 
snabbare och ett mer intensivt arbete ska kunna samlas kring både den unge och dess 
familj/vårdnadshavare.  
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Avslutningsvis 
 
En framgångsfaktor för en bra samverkan är att arbetet är legitimerat, vilket sker genom 
att det förankras i kommunens strategiska brottsförebyggande råd eller motsvarande 
och hos ledningsfunktioner hos de samverkande aktörerna. I vårt fall har arbetet 
integrerats i medborgarlöftet mellan kommun och polis, vilket är ett vanligt sätt att teckna 
överenskommelse kring SSPF.  
Med denna bakgrund borde detta förslag förefalla vara en liten kostnad i jämförelse mot 
vad vi kan tvingas möta i framtiden om vi inte uppmärksammar barn och unga i tid för att 
bryta de negativa trender som vi ser i dag. Det vi inte gör i dag kommer vi se effekten av 
om fem till tio år. 
 
Källor: 
Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog(2008) Det är bättre att stämma i bäcken än i ån - Att 
värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och 
unga. 
Russell Turner, Åsa Nilsson och Nina Jidetoft(2015) SSPF – Ett fokus på ungdomar i 
riskzon. FoU väst 
Sociala insatsgrupper (SIG) och SSPF - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 
Fråga inte vad det kostar - fråga vad det kostar att låta bli | Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga (anhoriga.se) 
 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrateg Jenny Anderssons tjänsteskrivelse daterad 2022-07-05 
Protokollsutdrag SN § 112 2022 Inrättande av tjänst som SSPF-koordinator - 
samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid 
Underskrivet medborgarlöfte 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
 
 
 

https://bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder/sociala-insatsgrupper-sig-och-sspf.html
https://anhoriga.se/nka-play/barn-som-anhoriga/konferenser--seminarier/forebyggande-arbete-kring-barn-som-anhoriga/fraga-inte-vad-det-kostar---fraga-vad-det-kostar-att-lata-bli/
https://anhoriga.se/nka-play/barn-som-anhoriga/konferenser--seminarier/forebyggande-arbete-kring-barn-som-anhoriga/fraga-inte-vad-det-kostar---fraga-vad-det-kostar-att-lata-bli/
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§ 214 Äskande om medel till avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 

Kvinnojouren i Karlshamn 2022/700 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja socialnämnden 250 000 kronor i verksamhetsstöd för 2022 avseende avtal 
om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kvinnojouren i Karlshamn 
 
att finansiering för 2022 sker från kommunstyrelsens anslag till förfogande 
 
att kommunstyrelsen hanterar verksamhetsstödet för 2023 och 2024 i kommande års 
budgetarbete 
 
att kommunstyrelsen ska delges uppföljningar av samtliga tecknade IOP-avtal. 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden beslutade 2022-04-20, § 67, att ingå IOP-avtal med Kvinnojouren i 
Karlshamn. Avtalet gäller perioden 2022-01-01—2024-12-31 med en ömsesidig 
uppsägningstid om 12 månader.  
 
Socialnämnden beslutade 2022-05-25, § 85, att hos kommunstyrelsen äska 250 000 
kronor för 2022 till verksamhetsstöd för IOP- avtal med Kvinnojouren i Karlshamn.  
 
Verksamhetsstöd utgår årligen med 501 000 kronor. Efter tidigare beslut i 
socialnämnden utgår föreningsbidrag för 2022 med 251 000 kronor. Nämnden äskar nu 
medel för den mellanskillnad som uppstår 2022. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-06-15 
Protokollsutdrag SN § 85 2022 Äskande om medel till IOP avtal med Kvinnojouren i 
Karlshamns kommun 
Protokollsutdrag SN § 67 2022 Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Karlshamns kvinnojour och Karlshamns kommun 
Avtal IOP Kvinnojouren och Karlshamns kommun 2022-2024 
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§ 215 Äskande om medel till avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med FK 

Karlshamn United 2022/1731 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja socialnämnden 200 000 kronor i verksamhetsstöd avseende avtal om 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) med FK Karlshamn United 
 
att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden beslutade 2022-05-25, § 84, att ingå IOP-avtal med FK Karlshamn 
United och Karlshamns kommun (Socialnämnden) under perioden 2022-01-01 – 2022-
12-31 samt att äska 200 000 kronor i verksamhetsstöd från kommunstyrelsen. 
 
Avtalet gäller perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 med en uppsägning om tre månader 
för båda parter. Årligt verksamhetsstöd utgår med 200 000 kronor. 
 
FK Karlshamn United ska årligen senast 1 februari upprätta en verksamhetsberättelse 
och en verksamhetsplan som ska rapporteras till socialnämnden. FK Karlshamn United 
ska även lämna en ekonomisk redogörelse kring hur resurserna har använts. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09 
Protokollsutdrag SN § 84 2022 Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med 
FK Karlshamn United 
Avtal IOP FK Karlshamn United 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 216 Hantering av lägenheter inom stiftelsen August Schmidts donation 

2022/1973 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att initiera en avvecklingsprocess rörande lägenheter inom stiftelsen August Schmidts 
donation utifrån socialnämndens förslag 
 
att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett förslag till permutation av stiftelsens 
föreskrifter.   
 
Sammanfattning 
 
Social- och kommunstyrelseförvaltningarna har genomfört en analys av nyttan av och 
kostnader rörande hanteringen av de lägenheter som ägs av August Schmidts fond. 
Kommunstyrelsen utgör tillika styrelse för fonden och har att hantera ärenden som berör 
denna. 
 
Frågan har efter analysen lyfts till socialnämnden för en första behandling då det är 
inom nämndens ansvarsområde lägenheterna förväntas komma till nytta.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att hanteringen av lägenheterna kostar Karlshamns 
kommun betydande summor årligen och nyttan för socialnämndens verksamhet är liten. 
Lagstiftning och andra regelverk samt praxis har gjort att den typ av insatser som 
tidigare varit aktuell att göra genom lägenheterna inte längre är aktuella. 
 
Socialnämnden föreslår därför att lägenheterna successivt avvecklas och att fonden 
med frigjorda medel bör kunna vara mer flexibel i de insatser som kan göras inom 
ramen för donationen. 
 
I övrigt hänvisas till underlaget i socialnämndens beslut. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18 
Protokollsutdrag SN § 104 2022 Yttrande över användning av lägenheter från 
August Schmidts donation inom socialförvaltningen 
Yttrande över användning av lägenheter från August Schmidts donation inom 
socialförvaltningen 
August Schmidts testamente (avskrift januari 1963) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska uppdra åt kommundirektören att 
ta fram ett förslag till permutation av stiftelsens föreskrifter.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma. 
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Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Fastighetschef Magnus Persson 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Ekonom Ann-Louise Philip 
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§ 217 Beslut om deltagande i egenandelsprogram i Kommunassurans 2022/2207 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 25 oktober 2022 
 
att bjuda in Kommunassurans Syd Försäkrings AB till sammanträdet den 25 oktober 
2022.  
 
Sammanfattning 
 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
egenandelsprogrammet innebär för Karlshamns kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. 
Vår bedömning är att Kommunassurans kommer att kunna erbjuda medlemmarna 
möjlighet att försäkra bort självrisken för mindre skador.  
 
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 
respektive direktiv av begränsad omfattning 
 
Bakgrund 
 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Karlshamns kommun är en av de 
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. 
 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre 
skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen 
sker i samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför 
långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster.  
Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis 
möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även 
försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanteras internt i kommunsektorn. 
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad egenandelsprogrammet mer 
konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Karlshamns 
kommun genom egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för 
den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen. 
 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett 
nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag.  
 
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman.  
 
Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 november 
2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den 
extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 
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Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 
Riskhantering i Karlshamns kommun med egenandel hos Kommunassurans 
Styrelsens förslag till ägardirektiv (2022) 
Styrelsens förslag till ägardirektiv (2022) - jämförelse med 2020 års 
ägardirektiv samt kommentarer 
Styrelsens förslag till ägaravtal (2022) 
Styrelsens förslag till ägaravtal (2022) - jämförelse med 2018 års ägaravtal 
samt kommentarer 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen den 25 oktober 2022 samt att Kommunassurans ska bjudas in till 
detta sammanträde.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 218 Ekonomiuppföljning juli 2022 2021/3541 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna informationen om det ekonomiska resultatet för juli 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet visar en periodavvikelse på +106,5 mnkr, vilket fördelar sig med +33,2 mnkr 
för nämnderna och +73,3 mnkr för finansförvaltningen. Resultat för perioden kan läsas 
av på nämnds nivå, kontogrupp och verksamhet.  
 
Nästan alla nämnder är i balans med periodens budget. Det finns dock en viss 
osäkerhet kring avvikelsen kopplad till pandemin, kriget i Ukraina, inflation, prisökningar 
och sjuklönekostnader är fortsatt höga. Utbildningsnämndens periodavvikelse beror 
framförallt på högre statsbidrag inom Lärcentrum och förskola. Kommunstyrelsens har 
positiv periodavvikelse på grund av att det tillkommit beslutade tilläggsanslag som ännu 
inte förbrukas och budgeten för personalkostnader är periodiserad med rak fördelnings- 
nyckel på tolftedelar. Socialnämnden har flera engångsintäkter som kommer att förbättra 
helårsprognosen. Justeringen av differentierat PO-pålägg för tertial två fördelas från 
finansförvaltningen till nämnderna i augusti. 
 
Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på att skatteintäkter och generella 
statsbidrag är högre än den senaste prognosen från SKR 2022-04-28. Dessutom 
tillkommer bidrag för Skolmiljarden, prestationsbaserade medel till kommuner som 
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden och stöd för ökade 
kostnader för finansiering, vilka är klassificerade som generella statsbidrag. Periodens 
avvikelse innehåller även plus på ersättningar för sjuklönekostnader december 2021-
mars 2022, justering av differentierat PO-pålägg, ränta på upplånat kapital, 
avskrivningar på grund av lägre investeringstakt 2021 än budgeterat samt försäljningar 
av exploateringsfastigheter. Kommunen har fått återbetalning av eget kapital från 
Miljöförbundet. KS förfogande PO-förändring har plus med anledning av ny PO-
sänkning med 0,5 procentenheter till 39,25 % 2022.   
 
Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens större investeringar redovisas per projekt 
och 71,8 mnkr av årets budget på 162,1 mnkr är förbrukad, vilket motsvarar 44 %. 
 
Kommunstyrelsens mindre investeringar med igångsättningsbeslut redovisas per projekt 
och 5,9 mnkr av årets budget på 31,2 mnkr är förbrukad, vilket motsvarar 19 %. 
Kommundirektören tar delegationsbeslut på igångsättning av projekt under 2 mnkr.   
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygren och controller Susanne Andersens tjänsteskrivelse daterad 
2022-08-24 
Ekonomiuppföljning juli 2022 
KS anslag till förfogande juli 2022 
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Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 219 Justering av investeringsbudget för projekt under 7 mnkr 2022 2021/2503 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att tillföra driftmedel för mindre projekt om 6 000 tkr 2022 
 
att finansiera behov av driftmedel från KS anslag till förfogande investeringar 
 
att investeringsbudgeten för mindre projekt reduceras med 6 000 tkr 2022 
 
att behov av investeringsmedel och driftmedel till mindre projekt 2023 och framåt 
hanteras i kommande budget. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har tillämpat ett halvt prisbasbelopp för investeringar (48 300/2 = 24 150 kr). 
Nu föreslås en höjning till ett helt prisbasbelopp på nya inköp från och med 2022 då 
kommunen ska aktivera investeringar tre gånger per år (april, augusti och december).  
 
Investeringsbudgeten för mindre projekt uppgår till 31 157 tkr. Det förändrade 
prisbasbeloppet innebär att 6 000 tkr inte uppfyller kravet för investering. Inköp av 
elevdatorer inom skolan inför nytt läsår ingår i detta belopp och uppgår till 4 150 tkr. Här 
tillämpas post-för-post-värdering som är huvudregeln enligt Rådet för kommunal 
redovisning. Tidigare har inköpen bedömts som inventarier med funktionellt samband 
och som förvärvats för att användas tillsammans som en enhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2022-08-31 
Justering av investeringsbudget för projekt under 7 mnkr 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 220 Statsbidrag tilläggsanslag för föräldrastödsprogram 2022/2054 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att socialnämnden tillförs 309 tkr vilket motsvarande det generella statsbidraget för 
föräldrastödsprogram 2022 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2022.  
 
Sammanfattning 
 
Riksdagen beslutade den 16 december 2021 att öka det generella statsbidraget med 
100 mnkr till kommuner under 2022 för att möjliggöra för kommuner att erbjuda en ökad 
tillgång till föräldraskapsstödsprogram. Statsbidragen kan vara riktade eller generella 
beroende på deras karaktär. Statsbidrag som är generella redovisas på 
finansförvaltningen och det finns inget krav på återbetalning. Kommunerna förfogar 
därmed fritt över de generella statsbidragen trots att avsändaren har meddelat syfte 
med statsbidraget.  
 
Socialnämnden begär en utökad budgetram för att användas i enlighet med ändamålet. 
 
Bakgrund statsbidrag föräldrastödsprogram 
 
Myndigheten för familjerätt och föräldrastöd skickade under mars månad ut information 
avseende det generella statsbidraget för föräldraskapsstödsprogram. Medlen har 
avsatts för att möjliggöra föräldraskapsstöd som inriktas både mot småbarnsåren och 
tonåren och som är tillgängliga oavsett vilken kommun den enskilde bor i.  
 
Riksdagen beslutade den 16 december 2021 att öka det generella statsbidraget med 
100 mnkr till kommuner under 2022 för att möjliggöra för kommuner att erbjuda en ökad 
tillgång till föräldraskapsstödsprogram. Statsbidrag som är generella redovisas på 
finansförvaltningen och det finns inget krav på återbetalning. Kommunerna förfogar 
därmed fritt över de generella statsbidragen trots att avsändaren har meddelat syfte 
med statsbidraget. Karlshamns kommun uppskattas ha erhållit ca 309 tkr som generellt 
statsbidrag baserat på befolkningsstorleken vilket erhållits i klumpsumma tillsammans 
med övriga generella statsbidrag. 
 

Statsbidrag 
Befolkning 
Sverige Bidrag per inv 

Befolkning 
Karlshamn Statsbidrag Karlshamn 

100 000 000 10 443 100 10 32 283 309 132 
 
 
Området föräldrastöd är brett och berör allt från hedersrelaterat våld, information för 
nyanlända till förbättrade skolresultat. Kommunen har genom Öppenvården ett ansvar 
för att utveckla denna service och insatser efter medborgarnas behov och i linje med 
regeringens beslut. 
 
Socialnämnden begär medel för att kunna utveckla det föräldrastöd som finns i 
kommunen genom att t.ex.  
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• Utbilda personal inom ABC tonår (Alla barn i centrum),  
• erbjuda föräldrastöd för att främja det brottsförebyggande arbetet samt 

psykisk ohälsa.  

Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2022-06-29 
Statsbidrag tilläggsanslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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§ 221 Statsbidrag tilläggsanslag för prestationer sjuksköterskor 2022/2054 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att socialnämnden tillförs 5,0 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor 
på särskilda boende 
 
att 2,4 mnkr tillförs 2022 och 2,6 mnkr tillförs 2023 i likhet med hur bidraget är 
periodiserat utifrån RKR:s rekommendationer 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2022-
2023. 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden rekvirerade statsbidraget prestationsbaserade medel till kommuner som 
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boende om 5 042 856 sek. En plan 
arbetades fram för utveckling inom dåvarande omsorgsförvaltningen och i budgeten 
2022 har flera förstärkningar genomförts som var tänkta att finansieras med 
statsbidraget. Omsorgsnämnden begär tilläggsanslag på 5 042 856 tkr vilket motsvarar 
statsbidragets utbetalning. Tilläggsanslaget möjliggör ett fortsatt utvecklings- och 
förbättringsarbete samtidigt som redan ackumulerade kostnader erhåller finansiering. 
 
Bakgrund  
 
Covid-19 har ökat medborgarnas fokus på kvalité och omsorg om de äldre. Regeringen 
har beslutat att fördela en miljard till Sveriges kommuner för kommuner som har en bra 
bemanning av sjuksköterskor eller kan uppvisa en förbättring. Syftet med statsbidraget 
är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den 
medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Statsbidraget är prestationsbaserat men 
kommer inte återkrävas efter utbetalning varpå det anses vara ett generellt statsbidrag 
enligt RKR R2 (Rådet för kommunal redovisning). Karlshamns kommun har tilldelats 
5 042 856 sek. Statsbidraget är tänkt att löpa under tre år med första utbetalningen 2022  
Regeringen har givit socialstyrelsen i uppdrag att fördela ut statsbidrag till de kommuner 
som  
 
• har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i antal 
sjuksköterskor per plats i särskilt boende, eller  
• kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från undersköterska till 
sjuksköterska för befintlig personal, eller  
• ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare 
(MAL). 
 
Statsbidraget får användas under 2022 och 2023 och RKA har i sina rekommendationer 
klarlagt att statsbidraget skall intäkts redovisas jämnt över 2022 och 2023. 
 
Socialnämnden begär tilläggsanslag motsvarande hela statsbidraget för att det 
kvalitetsförbättrande arbetet skall fortgå och för att redan ackumulerade kostnader 
kopplat till  statsbidraget saknar finansiering utan statsbidraget. Statsbidraget kommer 
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att användas för kostnader enligt fastlagd plan, verkställda utökningar i 2022 års budget, 
merkostnader på grund av covid-19, merkostnader på grund av demografin och övriga 
åtgärder som anses nödvändiga för en ökad kvalitet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2022-06-29 
RKA intäktsredovisning 
Fördelningslista 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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§ 222 Ansökan från Karlshamns ridklubb om akut investeringsbidrag för byte av 

ridhusunderlag 2022/2131 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att till Karlshamns Ridklubb utbetala 145 000 kronor för att lösa de mest akuta behoven 
som föreningen ansökt om bidrag för 
 
att utbetalningen avräknas från det mellan Karlshamns kommun och Karlshamns 
Ridklubb sedan tidigare tecknade optionsavtalet (KS 2019-03-05, § 76).  
 
Jäv 
 
Charlott Lorentzen (MP) meddelar jäv och deltar inte i ärendets handläggning.  
 
Ajournering  
 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet för gruppvisa överläggningar klockan 16:20 
– 16:30.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-13, § 246, att ärendet inför dess 
behandling i kommunstyrelsen 2022-09-20 skulle kompletteras med optionsavtalet 
mellan Karlshamns kommun och Karlshamns Ridklubb. Ärendet har nu kompletterats 
med aktuellt avtal.    
 
Karlshamns ridklubb har 2022-08-17 kompletterat och reviderat ansökan om bidrag till 
ridhusunderlag i det ”lilla” ridhuset. Den första ansökan inkom 2022-07-05 till teknik- och 
fritidsnämnden som direkt vidarebefordrade den till kommunstyrelsen. 
 
Den nya ansökan, som ersätter den tidigare inskickade, avser ansökan om bidrag till 
följande fyra delar: 
 
Ansökan om bidrag för att  åtgärda underlaget i det lilla ridhuset. Ansökan uppgår till 
6000 euro + moms vilket motsvarar cirka 78 000 kronor enligt inkommen offert. 
Åtgärden behövs för att kunna bedriva ridskoleverksamhet i den omfattning som nu 
sker. Se bifogad offert. 
 
Ansökan om bidrag för att jämna till underlaget med laser i det stora ridhuset bland 
annat för att kunna genomföra tävlingar. Sökt bidrag uppgår till cirka 500 euro + moms 
vilket motsvarar cirka 6500 kronor enligt inkommen offert. Se bifogad offert. 
 
Ansökan om bidrag till vård av värdefull kulturmiljö för renovering av det stora stallet 
som är i akut behov av att få Jannebergs gårds stalls entré renoverad. Ansökan inkom 
till Länsstyrelsen 2021-08-12 och kompletterades vid tre olika tillfällen i februari 2022. 
 
Länsstyrelsen har beviljat bidrag med 75 procent av kostnaden, högst 150 469 kronor 
inklusive moms, för den del som utgör kulturhistoriskt motiverad renovering. Kostnad 
totalt bedöms uppgå till 200 625 kronor och föreningen söker kommunalt bidrag med 
resterande del. Ansökan om bidrag avser 60 000 kronor för denna åtgärd. 
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Länsstyrelsens beslut samt offert för att utföra arbetet bifogas. Arbetet måste påbörjas 
senast 2022-09-01 och rekvireras senast 2022-10-31 för att utbetalning ska ske 2022. 
 
Föreningen har inte erhållit, men heller inte sökt, något kommunalt stöd utöver de 
normerade bidragen sedan 2018. Föreningen har drabbats hårt under pandemin.  
Till följd av kommunens förvärv av mark och planerad användning av området framöver 
uppger föreningen att de har svårare att få bidrag och sponsorer. Föreningen söker 
därför ett kommunalt extra bidrag om 100 000 kronor för att klara den löpande 
verksamheten vilket bland annat omfattar inköp av hästar. 
 
Föreningen efterfrågar dialog kring kommunens planer för användning av området samt 
tidplaner för att kunna planera sin egen verksamhet. 
Totalt sett uppgår föreningens ansökan om bidrag till cirka 245 000 kronor. 
 
Utöver detta har föreningen muntligen vid möte framfört önskemål om att befrias från 
hyra om cirka 7 000 kronor för hyra av boxar och förvaringsutrymme. 
 
Bakgrund 
 
Karlshamns ridklubb anger i sin ansökan att de ständigt strävar efter att arbeta 
kostnadseffektivt och miljömedvetet men att klubbens ekonomi till följd av pandemin 
blivit hårt ansatt till följd av skenande kostnader på diesel och foder. Klubben arbetar 
fortlöpande med att få in pengar från olika sponsorer samt har även kontaktat flertalet 
stiftelser för att rädda verksamheten. 
 
Klubben engagerar människor i alla åldrar och erbjuder genom sin breda och öppna 
verksamhet ridning för alla. Då ridskolan i genomsnitt har 200 uppsittningar per vecka 
uppges i ansökan att det krävs två fungerande ridhus för att bedriva befintlig 
verksamhet. 
 
Föreningen fick kommunalt investeringsbidrag efter ansökan 2012 (200 tkr), 2014 (100 
tkr), 2016 (184 tkr). I dessa fall har föreningen sökt i konkurrens med andra föreningar 
och prioriterats. Föreningen fick kommunalt bidrag om 35 tkr 2018 till följd av den svåra 
torkan (ansökan till kommunstyrelsen).  
 
Kommunen tecknade vid ett par tillfällen samarbetsavtal med föreningen. Dessa avtal 
har inneburit följande stöd från kommunen till föreningen: 
 
År Belopp, tkr 
2012 150 
2013 150 
2014 150 
2015 125 
2016 100 
2017 175 varav 100 tkr förskott för år 2018 
  
Totalt 850 
 
Karlshamns ridklubb har genom åren regelbundet ansökt om bidrag utöver de 
normerade bidragen som idrotts- och fritidsföreningar årligen kan ansöka om. 
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2019 (dnr 2019/565) erhöll föreningen ett kommunalt stöd om 1 323 000 kronor för att 
lösa föreningsskulder. Vid detta tillfälle hanterades utbetalningen som en handpenning 
på den option som träffats mellan kommunen och föreningen om att Karlshamns 
kommun framöver avser överta ridklubbens anläggningar. Det vill säga utbetalningen 
minskade det belopp som kommunen genom optionen åtagit sig att betala. Datum för 
övertagandet är inte bestämt. Av optionen framgår att om kommunen ändrar sina planer 
och avstår från att överta anläggningen så behåller föreningen redan utbetalda medel 
och kommunen har inga krav på återbetalning. 
 
De akuta bidrag om cirka 145 000 kronor som Karlshamns ridklubb nu ansökt om 
föreslås hanteras på liknande sätt. Det vill säga utbetalningen minskar det kvarstående 
beloppet (optionen) som kommunen framöver är skyldig att betala ridklubben för att 
överta anläggningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14 
Offert Allt i murning 
Offert Blekinge Museum 
Offert de Grondslag 
Beslut om bidrag från Länsstyrelsen Jannebergs gård 
Protokollsutdrag KSAU § 246/2022 Ansökan från Karlshamns ridklubb om akut 
investeringsbidrag för byte av ridhusunderlag 
Optionsavtal 
Protokollsutdrag KS § 76/2019 Option tomträttsöverlåtelse Asarum 48:2 
Karlshamns Ridklubb 
 
Yrkanden 
 
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 
 
Karlshamns Ridklubb 
Teknik- och fritidsnämnden 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
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§ 223 Utredning av investeringsbidrag till föreningar 2021/3268 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta förslag till övergripande utformning av utökat investeringsbidrag 
 
att arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta fram detaljerade riktlinjer med utgångspunkt 
från det övergripande förslaget 
 
att översyn av aktivitets- och lokalbidrag görs i syfte att skapa bättre förutsättningar för 
föreningar med egna lokaler 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra styrgrupp i arbetet. 
 
Sammanfattning 
 
Nuläge 
 
I nuläget hanteras föreningsbidrag av flera olika enheter och förvaltningar. De tre 
huvudkategorierna är fritidsföreningar, kulturföreningar och samhällsföreningar.  
 
Ansökningar från kulturföreningarna hanteras av kulturnämnden och 
samhällsföreningarnas ansökningar hanterar kommunstyrelsen. När det gäller 
samhällsföreningar ställs krav på att deras lokal är uthyrningsbar. Bidrag kan erhållas till 
såväl driftkostnader som investeringar. I båda fallen fördelas bidragen enligt 
dialogmodellen och bedömningsgrunden är delvis subjektiv utifrån föreningarnas behov, 
tidigare erhållna bidrag etc. 
 
Fritidsföreningarna, som hanteras av teknik- och fritidsnämnden, består av 
ungdomsföreningar, pensionärsföreningar samt föreningar för funktionsvarierade. Dessa 
bidrag är i första hand normerade och består av olika bidragsdelar som främst påverkas 
av föreningens aktiviteter och deltagarnas ålder. Nämnden fördelar även ett 
investeringsbidrag som kan sökas till förbättringsarbeten, nybyggnad av 
lokaler/anläggningar och inköp av inventarier eller utrustning.  
 
Ovanstående indelning och bidragsmodell föreslås kvarstå men budget kan behöva ses 
över för att även kunna hantera de ansökningar om investeringsbidrag som anses vara 
prioriterade men som inte uppfyller kriterierna för det nya föreslagna 
investeringsbidraget.  
 
Förslag utökat investeringsbidrag 
 
Förslaget till utökat investeringsbidrag syftar till att möjliggöra för bidragsberättigade 
föreningar att genomföra egna, större satsningar på egna lokaler. Bidraget föreslås 
kunna sökas av föreningar med egna lokaler eller föreningar med behov av att skapa 
egna verksamhetsytor då befintliga är otillräckliga för föreningens behov. 
 
För att tydliggöra hur beredning av olika typer av ansökningar ska ske föreslås att 
ansökan om utökat investeringsbidrag ska uppgå till minst 5 basbelopp samt uppfylla 
övriga befintliga bidragskriterier. I annat fall föreslås de beredas inom respektive 
nämnds bidragsmodell som kortfattat beskrivits ovan. För att kunna hantera de 
ansökningar som inte uppfyller kriterierna för det nya investeringsbidraget för större 
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investeringar men ändå bedöms vara prioriterade föreslås utökning av teknik- och 
fritidsnämndens investeringsbidragsbudget. 
 
Hyreskostnader 
 
Merparten av de föreningar som finns i kommunen har inte egen lokal och har heller 
ingen ambition att införskaffa sådan. De har dock ett stort behov av tillgång till 
verksamhetsanpassade lokaler. I den första utredningen presenterades en redogörelse 
av jämförelser mellan hyreskostnader och hur hyresstöd kan vara ett sätt att utjämna 
stora skillnader i hyra per timme beroende på om föreningen har egna lokaler, hyr av 
kommunen eller annan hyresvärd. Vid jämförelse är det viktigt att även beakta det 
lokalbidrag som många föreningar sökt och beviljats av kommunen. Fördelen med egen 
lokal, möjligheten att mer flexibelt använda lokalen samt i teorin nyttja lokalen dygnet 
runt året om, måste också beaktas vid jämförelsen. 
 
Teknik- och fritidsnämndens lokalbidrag har legat på samma nivå sedan det infördes på 
90-talet. Ett sätt att ge föreningar med egna lokaler bättre förutsättningar vore därför att 
höja bidragsnivån vad gäller aktivitets- och lokalbidrag. 
 
Bakgrund 
 
Flera föreningar har framfört framtida behov av utveckling av sina verksamheter men 
uppger samtidigt att de själva saknar de ekonomiska resurser som krävs för detta. Den 
första utredningen som presenterades i december 2021 förordade investeringsbidrag 
som ett sätt att bistå föreningarna. 
 
Vid kommunstyrelsens möte den 21 december 2021 gavs kommundirektören i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för hantering av ansökningar om stöd till föreningar för större 
investeringar eller höga hyreskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 
Utredning investeringsbidrag till föreningar (2022) 
Utredning stöd till föreningar vid behov av större investeringar eller höga kostnader 
för lokalhyra (2021) 
Protokollsutdrag KS § 302/2021 Stöd till föreningar vid behov av större investeringar 
eller höga kostnader för lokalhyra 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp i 
arbetet.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
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Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
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§ 224 Finansiering av förlängning av hyresavtal för skatehallen Halda 

Utvecklingscentrum 2021/1885 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bifalla teknik- och fritidsnämndens begäran om kompensation för hyreskostnader 
2022 
 
att finansiering av hyreskostnader för år 2022 sker från kommunstyrelsens anslag till 
förfogande 
 
att finansiering av hyreskostnader för åren 2023 och 2024 hanteras i ordinarie 
budgetprocess. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden har väckt frågan om hyresnivån för Skatehallen samt 
finansieringen av denna. Kommunstyrelsen hanterade frågan under hösten 2021 där 
man överlät frågan om förhandling av hyresnivån till kommundirektören och uppmanade 
teknik- och fritidsnämnden att ta ställning till det långsiktiga behovet av lokalen. 
 
Förvaltningsorganisationen har haft dialog med Karlshamnsfastigheter AB och 
förhandlat ner hyran med 50 tkr. Efter detta har teknik- och fritidsnämnden 2022-02-24 
beslutat förlänga hyresavtalet till och med 2024 samt bett kommunstyrelsen om 
kompensation för aktuella hyreskostnader som man anser vara en obalans som tidigare 
inte hanterats i kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
 
Då kommunstyrelsen inte har medel inom sin budgetram för denna typ av 
kompensationer kan inte teknik- och fritidsnämndens begäran tillmötesgås. För 2023 
och 2024 hanteras denna kostnad inom ordinarie budgetprocess och slutligen fastställs 
teknik- och fritidsnämndens prioriteringar i nämndens internbudget och 
verksamhetsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 
Protokollsutdrag TFN § 12 2022 Omförhandling av hyresavtal för skatehallen Halda 
Utvecklingscentrum 
Protokollsutdrag KS § 183/2021 Omförhandling av hyresavtal för skatehallen Halda 
Utvecklingscentrum 
Protokollsutdrag TFN § 100 2021 Omförhandling av hyresavtal för skatehallen 
Halda 
Hyresavtal för skatehallen Halda 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på förslaget.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-20 

Sida 51(73) 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 225 Medfinansiering av SydostLeader 2023-2027 2022/2645 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medfinansiering beviljas i enlighet med hemställan från SydostLeader 
 
att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna medfinansieringsintyget 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för landsbygdsutveckling. 
 
Sammanfattning 
 
SydostLeader har inkommit med en hemställan om medfinansiering i enlighet med 
tidigare avlagd avsiktsförklaring. För Karlshamns kommuns del rör det sig om 164 700 
kronor årligen under åren 2023-2027. 
 
Karlshamns kommun har under en följd av år varit medfinansiär av SydostLeader och 
flera projekt har bedrivits i Karlshamn och Blekinge. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 
Hemställan medfinansiering SydostLeader 2023-2027 
Blankett medfinansieringsintyg för ifyllnad 
 
Beslutet skickas till 
 
SydostLeader 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Peary 
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 226 Medfinansiering av Brännpunkt Landsbygd 2022/2411 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medfinansiera BRÄNNPUNKT Landsbygd med 10 000 kronor 
 
att finansiering sker från kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling. 
 
Sammanfattning 
 
Bilden av landsbygden målas ofta upp som en plats där tiden stått still men egentligen 
sjuder den av liv av många kreativa människor som valt att bosätta sig och verka på 
landsbygden i Blekinge. Landsbygden är där det händer! Blekinges kommuner har alla 
förutsättningar att ha en levande, hållbar landsbygd som möjliggör att utveckla bra 
boende, entreprenörskap och företagande. Under detta event vill vi få inspiration från 
olika aktörer och projekt som stärker landsbygdens attraktionskraft. 
 
Detta är ett samarbete mellan landsbygdsutvecklarna i Blekinge, Länsstyrelsen, 
Länsbygderådet, Musik i Blekinge samt Sydostleader. Med BRÄNNPUNKT Landsbygd 
vill vi skapa en mötesplats för landsbygd och lokal utveckling där vi bjuder in olika 
aktörer att ta del av en buffé med olika inslag som visar på goda exempel och som visar 
upp möjligheter. Syftet med dagen är att ge inspiration och kunskap om 
landsbygdsfrågorna som berör, att ge goda exempel och visa på möjligheter som går att 
skapa om man får de rätta förutsättningarna. 
 
Inbjudna till eventet är politiker, tjänstemän och representanter från den ideella sektorn, 
max 25 personer från varje kommun. Deltagare på eventet ska gå hem med en bra 
känsla och fyllda med kunskap om att landsbygden kan leverera. Vi ska ha fått insikt om 
vilka utmaningar som landsbygden står inför men framförallt ska de landa i hur vi 
tillsammans kan bygga vidare på de styrkor vi har för att skapa en attraktiv landsbygd 
för Blekinge.  
 
BRÄNNPUNKT Landsbygd är ett event som går av stapeln den 9 november 2022. 
Platsen kommer att vara på Björketorps gård, Ronneby, mitt i Blekinge. Tiden är mellan 
kl 9.00 – 15.00. 
 
Vår landshövding Ulrika Messing kommer att invigningstala. Therese Bengard (Hela 
Sverige ska leva) föreläser om hur vi förmedlar bilden av landsbygden, Jerry Engström 
föreläser om entreprenörskap och det kommer också att vara många lokala företag från 
Blekinge som kommer att prata utveckling och företagande under eftermiddagen. 
 
Budgeten ligger på totalt 98 000 kronor varav Karlshamns kommun medfinansierar med 
10 000 kronor. 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Pearys tjänsteskrivelse daterad 2022-
08-18 
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Beslutet skickas till 
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Peary 
Näringslivschef Nina Andersson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 227 Medfinansiering av Åryds hembygdsförenings SydostLeaderansökan för 

gång- och cykelväg mellan Guövik och Köpegårda 2022/1833 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medfinansiera Åryds Hembygdsförenings SydostLeaderansökan för gång och 
cykelväg mellan Guövik och Köpegårda med 170 000kr under förutsättning att projektet 
beviljas medel från SydostLeader 
 
att medel tas från kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling. 
 
Sammanfattning 
 
Det lämnades 2021-07-15 in ett medborgarförslag om cykel- och gångväg mellan 
Guövik och Köpegårda. Enligt förslagsställaren skulle det bli mycket säkrare för barnen i 
Åryd att inte behöva färdas efter gamla riksvägen för att ta sig till badplatsen i 
Köpegårda. Förslaget ska också öka attraktiviteten och främja utvecklingen i området 
samt att bygden blir mer sammanhållen.  
 
En gång- och cykelväg mellan Guövik och Köpegårda är även en naturlig utveckling av 
ARK56. Det behöver göras vissa insatser för att kunna knyta ihop vandrings- och 
cykelleder så att det går att ta sig fram utan att behöva vara på trafikerade vägar. Den 
kommer även att vara ett komplement för de planerade byggnationerna i området.  
 
För att kunna etablera en gång- och cykelväg krävs stora resurser. Ett alternativ är att 
man ansöker om medel för att iordningställa gång- och cykelväg vägen genom 
SydostLeader. Sökande för projektet blir Åryds Hembygdsförening och beräknad 
kostnad är 1 655 104 kr. Det ideella arbetet uppgår till ca 86 000 kronor.   
 
För att säkerställa finansieringen är också Region Blekinge med på att finansiera med 
ca 180 000 kr. Sparbanken Eken står för driften kommande fem år. För att möjliggöra ett 
positivt utfall av projektansökan behöver Karlshamns kommun gå in med 170 000 kr 
under förutsättning att projektansökan blir beviljad.  Utvärdering av satsningen görs och 
återrapporteras 2027 för nytt beslut. 
 
Landsbygds-och skärgårdsutvecklaren ser positivt på att en gång- och cykelväg byggs 
då det säkerställer en tryggare cykelväg för barnen i området och ökar attraktionen för 
orten samt att det blir en del i fortsatta arbetet med att knyta samman länet genom 
ARK56.   
 
Beslutsunderlag 
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Pearys tjänsteskrivelse daterad 2022-
06-09 
 
Yrkanden 
 
Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Åryds hembygdsförening 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Peary 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Näringslivschef Nina Andersson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 228 Medfinansiering av Halasjö hembygdsförenings utveckling av lekplats i 

Halahult 2022/2132 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medfinansiera Halasjö hembygdsförenings utveckling av lekplatsen i Halahult 
 
att finansiering om 50 tkr sker från kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har 51 lekplatser runt om i kommunen. En lekplats är en värdefull 
mötesplats för barn och dess utveckling. I den nordöstra delen av Karlshamn har det 
under de senaste åren varit en inflyttning av barnfamiljer och där finns ingen kommunal 
lekplats. Närmaste lekplats ligger i Hällaryd och dit är det 13 km från Halahult och 17 km 
från Bökemåla.  
 
Halasjö hembygdsförening har själva gjort iordning en lekplats för många år sedan som 
idag är i stort behov av renovering. För att förhindra olyckor behövs omfattande 
markarbete samt att alla fundament måste gjutas. Nya redskap behöver också 
införskaffas.  
 
Kostnaden för restaureringen uppgår till 100 510 kr enligt följande: 
 
Utgrävning och utfyllnad med fallsand  45 598 kr 
Material till Lekstuga   15 000 kr 
Kompisgunga   24 912 kr 
Förberedelser för iordningställandet   15 000 kr 
Summa                        100 510 kr   
 
Halasjö hembygdsförening kommer att bidra med 54 690 kr i ideellt arbete för att 
iordningställa lekplatsen. Föreningen kommer fortsättningsvis att stå för drift och 
underhåll.  
 
Föreningen önskar bidrag fån Karlshamns kommun med 50% i faktiska kostnader dvs. 
50 000 kr. 
 
Landsbygdsutvecklaren anser att denna investering är av stor betydelse för 
landsbygden. Många barnfamiljer har flyttat in i bygden och barnen behöver en 
gemensam mötesplats. Man ska inte behöva åka långa vägar för att komma till en 
lekplats. Att leka stimulerar barnens motorik och balans och lägger grunden till att 
barnen vill röra sig vilket är basen till bra folkhälsa. Lekplatsen har även stor betydelse 
för sammanhållningen i byn, det skapar trivsel. Den är även ett komplement till den 
kommunala lekplatsen. Vi behöver fler ideella initiativ och detta är ett mycket bra 
exempel för vår landsbygd som vi behöver satsa på.   
 
Beslutet bedöms påverka barn på ett positivt sätt.  
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Beslutsunderlag 
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Pearys tjänsteskrivelse daterad 2022-
07-05 
Redovisning av ideella timmar Halasjö hembygdsförening 
 
Yrkanden 
 
Marco Gustavsson (C) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Halasjö hembygdsförening 
Landsbygdsutvecklare Marianne Peary 
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 229 Medfinansiering av en lokal digital livestreamad upplevelse för alla sinnen 

på landsbygden - diggEAT 2022 2022/2630 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avskriva ärendet rörande diggEAT 2022, en lokal digital livestreamad upplevelse, 
eftersom ett antal av de övriga medfinansiärerna inte godkänt sin del  
 
att avsluta ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Under 2020 drabbades världen av den pandemi som lamslog mycket i vårt samhälle 
vilket gjorde att kulturella föreningar och näringsliv fick börja ställa om och tänka nytt. 
 
Under år 2020 och 2021 genomfördes därför ett digitalt event diggEAT som hade fokus 
på näringsliv, kulturella och kreativa näringar samt landsbygd. Resultatet vid 2021 år 
event var att det var över 80 näringsidkare som deltog och ca 50 st direkt synliga i 
programmet. Eventet ledde även till nya nätverk, nya utbyten av tjänster och nya 
samarbeten över gränserna samt ett stort ambassadörskap både från tittare och från 
deltagare. Totalt antal visningar av programmet blev 18 400.  
 
Under 2022 planeras återigen diggEAT för att lyfta landsbygdens aktörer med ett 
nedslag i varje kommun. Syftet är att lyfta professionella kulturella kreativa näringar på 
landsbygden och samverka med näringslivet kring digitala event som marknadsför både 
ort, produkter och människor. 
 
Budgeten ligger på totalt 400 000 kr varav Karlshamns kommun ska medfinansiera med 
25 000 kr.  
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklaren ser positivt till eventet vilket synliggör kulturella 
kreativa näringar och lyfter näringslivet på landsbygden. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Pearys tjänsteskrivelse daterad 2022-
09-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Peary 
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§ 230 Informationsskyltar "Välkommen till Karlshamn" vid infarterna till 

Karlshamn 2022/2547 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avsätta 15 000 kronor från kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling för 
byte av sex stycken informationsskyltar ”Välkommen till Karlshamn” vid infarterna till 
Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Vid infarterna till Karlshamn sitter det sex stycken informationsskyltar 2950x1450mm 
som hälsar besökande till Karlshamn välkommen. Dessa skyltar har tidigare varit 
annonsfinansierade vilket gör att de blir inaktuella inom kort tid. De sattes upp 2018 och 
behöver bytas ut nu vilket gör att vi kan ta ett nytt grepp kring dem. Det har varit en 
önskan från samhällsgrupperna ute på orterna att vi ska marknadsföra hela Karlshamns 
kommun och då får vi nu en möjlighet att göra det.  
 
Det har varit en önskan från samhällsgrupperna ute på orterna sedan en längre tid att vi 
ska marknadsföra hela Karlshamns kommun. För att göra hela kommunen attraktiv för 
inflyttning behöver vi på alla sätt visa upp vad som finns utanför stadskärnan också.  
 
Vid infarterna till Karlshamn sitter det sex stycken informationsskyltar 2950x1450mm 
som hälsar besökande till Karlshamn välkommen. Dessa skyltar har tidigare varit 
annonsfinansierade vilket gör att de blir inaktuella inom kort tid. Annonser gör att de 
måste bytas ut regelbundet men tar man bort det så blir informationen mycket mer 
aktuell och under längre tid vilket gör att det blir hållbart. De sattes upp år 2018 och 
behöver bytas ut nu vilket gör att vi kan ta ett nytt grepp kring dem.  
 
Förslaget är att man istället för annonserna passar på  lyfter fram Karlshamns centrum, 
Asarum samt alla övriga orter på landsbygden. Det gör vi genom att lyfta fram 
ortsnamnen i kartan och koppla dem till en QR-kod som gör att man kommer in direkt på 
kommunens hemsida och får information om orten. Där finns då information om varje 
bygd och vilken service som finns på platsen, till exempel förskola, trygghetsboende, 
bibliotek m.m  Där kommer det även att finnas information om vad som finns att se och 
göra vilket gör att man ser till hela kommunens attraktivitet.   
 
På detta sätt får vi aktuella informativa informationstavlor för hela Karlshamns kommun. 
På skylten kommer vi också att hänvisa till Visit Karlshamn och Visit Blekinge. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Pearys tjänsteskrivelse daterad 2022-
08-31 
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Beslutet skickas till 
 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Marianne Peary 
Näringslivschef Nina Andersson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 231 Återinförande av stadsvapnet i den grafiska profilen för Karlshamns 

kommun 2022/2633 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avveckla nuvarande logotyp, stadssiluetten som logotyp för Karlshamns kommun 
 
att återinföra en uppgraderad version av stadsvapnet som identitetsbärare och logotyp 
för Karlshamns kommun 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra erforderliga ändringar av den grafiska 
profilen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
 
att uppdra åt kommundirektören att ta fram en anpassad version av nuvarande grafiska 
profil utifrån stadsvapnets utformning och tonalitet 
 
att uppdra åt kommundirektören att fasa ut den gamla logotypen och införa den nya 
enligt föreslagen tidplan och finansiering. 
 
Sammanfattning 
 

 (1) (2) (3) 
 
Stadssilhuetten(1), har varit Karlshamns kommuns logotyp och identitetsbärare under 20 
år. 2019 återinfördes stadsvapnet(2) som logotyp för en avgränsad typ av dokument 
enligt beslutet 2019. Inför detta beslut fördes även en dialog i kommunstyrelsens 
arbetsutskott om att på sikt undersöka möjligheten att återinföra stadsvapnet som 
identitetsbärare och logotyp i all typ av kommunikation och därmed helt ersätta 
stadssilhuetten som logotyp. 
 
På uppdrag av kommundirektören har kommunikationsenheten tagit fram en 
uppgraderad version(3) av stadsvapnet med vidgad användning som identitetsbärare. 
Detta för att fullt ut kunna införa stadsvapnet i samtliga sammanhang, kanaler och 
format. Uppgraderingen har genomförts enligt blasoneringen från 1666 som fastställer 
stadsvapnet.  
 
Blasoneringen som fastställer Karlshamns kommuns stadsvapen: 
 
”Sköld av en vågskura delad i guld, vari ett uppstigande svart lejon med röd beväring, 
vilket med båda framtassarna håller ett stolpvis ställt svart ankare, samt i grönt.” 
 
Logotyp 
 
Det uppgraderade stadsvapnet ska ersätta nuvarande logotyp och representera hela 
kommunens bredd av verksamheter, samt vara tekniskt kvalitetssäkrad för att vara 
synlig, tydlig och korrekt oavsett kanal och media. 
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Grafisk profil 
En grafisk profil innehåller riktlinjer för hur logotypen ska användas inklusive 
färgdefinitioner, vilka teckensnitt som ska användas och grafiska element som ingår i 
den grafiska profilen. Ändring av logotyp kräver en reviderad grafisk profil för att matcha 
färger, grafiska element, typsnitt med mera. 
 
Tidplan och finansiering 
 
Återinförandet av den uppdaterade versionen av stadsvapnet påbörjas snarast möjligt 
efter att beslutet har vunnit laga kraft. Målet är att den fullt ut ersätter nuvarande 
stadssilhuett från och med 2024-12-31. 
 
Kostnader för framtagning av original och en anpassad grafisk profil samt uppdateringar 
av kommunens webbplatser omfattar cirka 200 000 kronor. 
 
Införandet av den nya logotypen och framtagning av en uppdaterad grafisk profil 
finansieras med centrala medel för marknadsföring.  
 
Profilmaterial som till exempel arbetskläder, fordon och skyltar med den gamla 
logotypen fasas ut under en tvåårsperiod och finansieras av respektive verksamhet. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunikationschef Annette Sandbergs tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Exempel från den grafiska profilen 
Protokollsutdrag KF § 46/2019 Förslag till Karlshamns kommun - Det gamla 
stadsvapnet ska återgå som symbol för Karlshamn 
Protokollsutdrag KSAU § 118/2022 Förslag till återinförande av stadsvapnet som 
identitetsbärare och logotyp för Karlshamns kommun i uppgraderad version 
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§ 232 Centrumnära besöks- och boendeparkeringar med anledning av förtätning 

längs Mieån 2022/1831 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att återuppta arbetet med projektering av nya 
parkeringar längs Prinsgatan samt att lägga till åtgärder för uppgång och parkering vid 
Bellevue i underlaget 
 
att beakta investeringen i kommande budgetprocesser  
 
att återapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott när underlaget är 
uppdaterat dock senast 2023-03-15. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med arbetet med detaljplan för bostäder i centrala Karlshamn har man 
konstaterat att ett antal parkeringsplatser kommer att försvinna samt att de nya 
bostäderna behöver ett tillskott av platser. Sedan tidigare finns ett underlag framtaget för 
fler parkeringsytor längs Prinsgatan samt planer på en bättre förbindelse mellan 
Lokstallarnas parkering och parkeringen på Bellevue. Dessa bägge åtgärder 
tillsammans med en mindre insats för att bättre strukturera och reglera parkeringen vid 
Bellevue kompenserar mer än väl de borttagna parkeringarna vid Mieån. Genomförs 
samtliga tre åtgärder ger detta en betydande nettoökning av centrumnära 
parkeringsplatser för både handel och boende. 
 
Då den tidigare planeringen utgått från då gällande kostnadsläge samt att åtgärderna på 
Bellevue inte ingick i underlaget behöver detta uppdateras och utökas. Dessutom kan 
vissa justeringar behöva ske utifrån tillståndsprocesser samt samordning med 
Karlshamn Energi AB (KEAB). 
 
Åtgärderna kan ske stegvis om utrymme uppstår inom gällande investeringsram varför 
en återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott bör ske så snart underlaget är 
uppdaterat, under hösten 2022 eller senast våren 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic  
Controller Susanne Andersen 
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§ 233 Antagande av regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 

län 2022-2026 2022/369 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län 2022-2026  
 
att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas av länets övriga 
kommuner, Polismyndigheten och Region Blekinge 
 
att regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län 2022-2026 ersätter 
länsstrategi ANDT, alkohol, narkotika, dopning och tobak Blekinge län 2016-2020. 
 
Sammanfattning 
 
Den föreslagna regionala drogförebyggande strategin har varit ute på remiss och 
samtliga av kommunens nämnder och bolag har fått möjlighet att inkomma med 
synpunkter. Synpunkterna har vägts in i revideringen och den regionala strategin anses 
nu klar för antagande i länets samtliga kommuner. 
 
Vi har många anledningar att prioritera det drogförebyggande arbetet i Blekinge län. Inte 
minst för att förebygga att barn och unga börjar använda droger, att minska 
tillgängligheten, motverka det skadliga bruket, öka tillgången till god vård samt minska 
skador och dödlighet till följd av droger. Det är nödvändigt att Blekinge har en strategi för 
arbetet med tydliga prioriteringar som utgår ifrån regionala förutsättningar och lokala 
behov.  
 
Målet är att vi tillsammans arbetar för att uppnå ett socialt hållbart samhälle, fritt från 
droger. En viktig förutsättning för att uppnå ett drogfritt samhälle är att prioritera de 
områden där det förebyggande arbetet behöver utvecklas mest. Våra gemensamma 
resurser är begränsade, både personellt och ekonomiskt, och det gör våra prioriteringar 
extra viktiga för att uppnå ett uthålligt och effektivt arbete. För att öka effekten i vårt 
förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak är vi därför modiga och 
vågar prioritera.  
 
I fokus för den regionala samverkan under 2022-2026 står därför: Barn, unga, unga 
vuxna samt narkotika. Med narkotika menas narkotikaklassade preparat, 
dopningsmedel och narkotika klassade läkemedel. Med barn, unga och unga vuxna 
menas individer i Blekinge i åldrarna 0-44 år. Blekinges drogförebyggande strategi är en 
viktig del i arbetet för barns rätt att skyddas från narkotika enligt Barnkonventionen. Via 
strategin stödjer vi både regeringens jämställdhetspolitiska och folkhälsopolitiska mål 
och intentionerna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot 
brott. På så sätt blir denna strategi en viktig del i länsstyrelsens samordnade uppdrag 
inom flera områden och bidrar på flera sätt till utvecklingen av den sociala hållbarheten i 
Blekinge! 
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Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrateg Jenny Anderssons tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31 
Missiv- Antagande av Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 
län, 2022-2026 
Kortversion- Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-
2026 
Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län, 2022-2026 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Samtliga förvaltningschefer  
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
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§ 234 Revidering av policy för upphandling och inköp 2022/1240 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad upphandlingspolicy.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog den 2016-06-13, § 82, nu gällande policy för upphandling och 
inköp.  
 
Under hösten 2020 tillsattes en projektgrupp med tjänstemän från varje förvaltning i 
syfte att se över inköps- och upphandlingsprocessen. En del av gruppens uppdrag har 
varit att göra en översyn av hela inköpsprocessen samt befintliga styrdokument för 
upphandling och inköp. Som en del av uppdraget har ett förslag till reviderad policy 
tagits fram. Syftet med översynen av dokumentet och processen för inköp har främst 
varit att skapa ett tydligt och gemensamt arbetssätt gällande anskaffning av varor och 
tjänster. 
 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 § 174 för 
omarbetning med önskemål om att involvera näringslivsenheten i policyn.   
 
En översyn av utkastet till den nya policyn för upphandling och inköp har gjorts 
tillsammans med näringslivsenheten. En omvärldsanalys har genomförts med hänsyn till 
bland annat Svensk Näringslivs rekommendationer och råd kring offentlig upphandling. 
 
Den reviderade policyn för upphandling och inköp syftar till att övergripande beskriva de 
principer som gäller för köp av varor, tjänster och byggentreprenader samt vilka 
målsättningar som är uppsatta för upphandlingsverksamheten samt själva ramverket för 
hur upphandlingsverksamheten i kommunen ska bedrivas. Riktlinjerna är mer ingående 
och innehåller således kommunens interna regler för genomförande av upphandling 
med hänsyn till olika beloppsgränser, regler för direktupphandling och en närmare 
beskrivning av hur den praktiska processen går till. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse, 2022-08-01 
Reviderad policy för upphandling och inköp  
Nu gällande policy för upphandling och inköp 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Näringslivschef Nina Andersson  
Enhetschef Frank Hansson  
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
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§ 235 Revidering av taxor för småbåtshamnar mm 2022/1620 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet till kommundirektören för omarbetning.  
 
Sammanfattning 
 
Utifrån teknik- och fritidsnämndens beslut om att ta fram underlag för justering av taxor 
för bryggavgifter med målet att den marina verksamheten ska göra ett ekonomiskt 
överskott har verksamheten gjort bedömningen att det är rimligt samt skäligt med en 
höjning av taxan för bryggavgiften. Verksamheten har enligt avgiftslagen tagit hänsyn till 
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med 
anledning av upplåtelsen och övriga kostnader som kommunen har inom det marina 
uppdraget. 
 
Verksamheten föreslår en engångshöjning under 2023 med 17 procent för att därefter 
årligen höja taxan med 3 procent enligt nuvarande beslut i kommunfullmäktige. 
Verksamhetens bedömning är att intäkterna ska täcka hela det marina uppdraget. 
 
Vid eventuella framtida investeringar inom det marina uppdraget behöver verksamheten 
se över om taxan för båtplatser behöver höjas ytterligare. I dagsläget finns inga beslut 
om investeringar. Verksamhetens bedömning är att Svaneviksbryggan behöver bytas ut 
inom en snar framtid, besiktning av bryggan kommer att genomföras under året. 
 
Verksamheten föreslår även en höjning av kvadratmeterpriset på kommunens 
uppläggningsplatser till 45 kronor per kvadratmeter från och med 2023. Verksamheten 
har gjort bedömningen att kommunen inte har hängt med i prisutvecklingen och att 
marknadsvärdet bedöms vara högre på de kommunala uppställningsplatserna samt på 
grund av kraftigt höjda elpriser. Det är också realistiskt att anta att elpriserna kommer att 
ligga kvar på fortsatt höga nivåer över tid, alternativt stiga mer. 
 
På de kommunala uppställningsytorna i Stärnö Vindhamn och Svanevik har kommunen 
inga individuella elmätare utan den totala elkostnaden för respektive område får fördelas 
på alla som hyr en båtuppställningsplats. Enligt nuvarande taxa för 2022 kostar en 
uppställningsplats 33 kronor per kvadratmeter inkl. vatten och el. I dagsläget höjs taxan 
med 3 procent årligen enligt gällande beslut i kommunfullmäktige. Avtalsperioden löper 
under ett år med uppsägning per den siste juli. 
 
Verksamheten föreslår också att köavgiften för en båtplats höjs till 350 kronor inför 2023 
och därefter en årlig höjning med 3 procent enligt nuvarande beslut i 
kommunfullmäktige. Idag är avgiften 220 kronor. 
 
I dagsläget (2022-03-29) står 190 personer i kö för en båtplats, varav 49 för byte av 
båtplats och cirka 20 inaktiva eller som vill avvakta till nästa år. 
 
Inom ramen för det marina uppdraget hanteras inte ställplatser för husbilar. 
 
Bakgrund 
 
Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2021-12-09 fick förvaltningschefen i 
uppdrag att ta fram underlag för justering av taxor för bryggavgifter med målet att den 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-20 

Sida 69(73) 

 
 
marina verksamheten skall kunna göra ett ekonomiskt överskott som skall täcka 
samtliga kostnader för kommunens drift och förvaltning av samtliga kommunala bryggor 
som ingår i uthyrningsunderlaget samt återkomma med beräkningsunderlag och förslag 
på justering av bryggavgifter för att möjliggöra eventuell fortsatt kommunal drift av 
kommunens brygginnehav. 
 
Verksamheten har nu tagit fram ett underlag för justering av taxor inom det marina 
uppdraget. Verksamhetens förslag avseende höjning av taxor, bygger på att intäkterna 
ska täcka hela det marina uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
Förslag till taxa båtplatsavgift m.m. i Karlshamns kommun, med ändringarna 
markerade 
Förslag till taxa båtplatsavgift m.m. i Karlshamns kommun 
Beräkning taxehöjning TFN 220524 
Protokollsutdrag TFN § 66 2022 Nya taxor för det marina uppdraget 
Riktlinjer för småbåtshamnar KS § 60 2021 
Hamnordning för Karlshamns kommuns småbåtshamnar 
 
Yrkanden 
 
Leif Håkansson (S) yrkar på att ärendet återremitteras eftersom en engångshöjning på 
17 % är för hög och bör fördelas på mer än ett år.   
 
Leif Håkansson (S) yrkar vidare på att en översyn ska göras av beslutad 
indexuppräkning om 3 % för båttaxor, framtida kostnader och investeringar för justering 
av procentsatsen för indexuppräkning.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag på förslaget.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till förslaget.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till Leif Håkanssons återremissyrkande.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar vidare på att ärendet ska kompletteras med uppgift om 
vad som ingår i det marina uppdraget som belastar båtkollektivsavgifterna.  
 
Christel Friskopp (S) yrkar bifall till Leif Håkanssons återremissyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet mot avgörande idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Marin förvaltare Filippa Sjöberg 
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§ 236 Attestordning för kommunstyrelsen per 2022-10-01 2020/761 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta ny attestordning för kommunstyrelsens driftbudget och investeringsbudget 
 
att attestordning enligt kommunstyrelsens beslut 2022-03-22 § 75 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22 enligt § 66 att ge ekonomichefen i uppdrag att 
återkomma med förslag på förändringar av attestordningen. I bifogat underlag finns 
förslag till reviderad attestordning för kommunstyrelsens driftbudget och 
investeringsbudget med hänsyn taget till ovan beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Controller Camilla Bengtssons tjänsteskrivelse daterad 2022-06-16 
Attestordning KS 2022-10-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar attestant 
Lönechef Annika Risberg 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Systemförvaltare Jörgen Nilsson 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller Lisa Sunesson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 237 Beslutsuppföljning september 2022 2022/2739 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för september 2022 redovisas. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15 
Beslutsuppföljning KS september 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 238 Redovisning av delegationsbeslut september 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 13 juni – 14 september 2022. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15 
Rapport redovisning av delegationsbeslut KS september 2022 
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§ 239 Handlingar för kännedom september 2022 2022/201 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 13 juni – 14 september 2022 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15 
Rapport handlingar för kännedom KS september 2022 
 
 
 
 


