
Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun   
 
 
Kommunfullmäktige

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Marie Sällström 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
 
Om du har förhinder att närvara vid mötet vänligen meddela sekreterare.

Datum: 2018-02-19 
Tid: 17:00 
Plats: Rådhuset, Rådhussalen 

1



Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-02-19  
 
 
Kommunfullmäktige
Dagordning 
 

Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Godkännande av dagordning 
3.  Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 

oförutsedda utgifter 
4.  Information från näringslivschef Mathias Wijk 
5.  Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 
6.  Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Rune Andersson 

(S) 
7.  Ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 
8.  Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Kreativum i Blekinge 

AB 
9.  Revidering av taxor för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll 2018 
10.  Reviderad oljeskyddsplan för Blekinge län 
11.  Bostadsförsörjningsprogram 2019 
12.  Motion om att införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid 

beredning 
13.  Svar på motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 

från Anders Englesson (MP) m.fl. 
14.  Politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 
15.  Förslag om upphävande av kommunfullmäktiges beslut om 

gemensamma protokollsmallar 
16.  Fiberutbyggnad i hela kommunen 
17.  Interpellation om patientsäkerhet m m 
18.  Granskningsrapporter februari 2018 
19.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 

inom nämnden för arbete och välfärd, kvartal 4 2017 
20.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom 

omsorgsnämnden, kvartal 4 2017 
21.  Handlingar för kännedom februari 2018 
22.  Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - 

Anneli Bengtsson (S) 
23.  Entledigande från uppdraget som ledamot och vice ordförande i 

tekniska nämnden - Anneli Bengtsson (S) 
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1 Val av justerare /

2 Godkännande av dagordning /

3 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
oförutsedda utgifter /

4 Information från näringslivschef Mathias Wijk /



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2018-02-02 Dnr: 2018/557 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 5 
 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 
 
Förslag till beslut 
 
att betala ut kommunalt partistöd för 2018 till samtliga partier, som är 
representerade i kommunfullmäktige, i enlighet med Regler för kommunalt 
partistöd  
 
Sammanfattning 
 
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala 
demokratin. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är 
representerat i fullmäktige. Reglerna gör det möjligt att begränsa partistödet för ett 
parti som inte kunnat bemanna en eller flera platser i fullmäktige från och med 
2014 års val. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, 2014-06-16 § 87, fastställt Regler för kommunalt 
partistöd. I reglerna framgår att partierna till kommunfullmäktige i februari ska ha 
lämnat in redovisning och granskningsintyg. Partierna utser själva sin granskare. 
Granskaren ska lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger 
en rättvisande blid av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige kan efter att redovisning och granskningsrapport lämnats in fatta 
beslut om utbetalning av partistödet för 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-02 

1 Redovisning (S) 
2 Redovisning (C) 
3 Redovisning (MP) 
4 Granskning (MP) 2018 
5 Redovisning av kommunalt partistöd 2017 (SD) 
6 Redovisning av kommunalt partistöd 2017 - (L) 
7 Redovisning av kommunalt partistöd 2017 - (V) 

 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2018-02-02 Dnr: 2018/557 
 

Ekonomiavdelningen 
Partierna 
 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Nämndsekreterare
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Karlshamn 20180131

Till

Karlshamns Kommunfullmäktige

Redovisning av erhållit partistöd 2017

Erhållit stöd

Kostnader:

Lokalkostnader

It tele

Medlemsutbildning

Mötesverksamhet

Porto och frakt

Kontorsmaterial

Avsättning valfond

Vilket härmed intygas
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Per-Öla Mattsson
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Redovisning av kommunalt partistöd.

Centerpartiet  i  karlshamn erhöll den 3/4 -17 kommunalt partistöd om 91 200 kr

i enlighet med kommunallagen 2 kap §9 med avsikt att stärka partiet lokalt i

den kommunala demokratin. Enligt kommunens regler skall en mottagare av

partistöd lämna en rapport årligen som visar att partistödet har använts för

det ändamål som anges i 2 kap §  9 första stycket i kommunallagen. Till

redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Nedan följer en sammanställning

av vad partistödet har utnyttjats till.

Rörelsens intäkter mm

KARLSHAMNS KOMMUN
Erhållna kommunala bidraq 91200.00 _  ,  V  _,

KOMl\/lll*u*?-/?Wållal

Rörelsens kostnader
INK "U2" U

Kostnader för utbildning -24 315,00 ,- z. , _  ,_ ,
Resekostnader -13 290,00 ,DNR Ö
Reklam och PR - 933,00 " '

Övriga externa kostnader -8 408,80
Övriqa externa tiänster -58 432.00

Sza kostnader -105 378,80

Bland kostnaderna kan noteras en stor kostnadspost om -58 432,00. 54 720 kr av denna post har betalats till

centerpartiet distrikt Blekinge för administrativa tjänster och service åt de lokala avdelningarna. Resterande delen
av denna post består av kostnader för de gruppmöten som hållits under året. Bland övriga externa kostnader
ryms kostnader för medlemsvård. För att stärka den lokala kretsens politik har Centerpartiet i Karlshamn skickat
medlemmar på kommundagar under året. Kostnader för dessa ligger under posterna resekostnader samt

kostnader för utbildning. Härmed ansöker Centerpartiet i Karlshamn om partistöd för perioden 2018-01-01---2018-
12-31.

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt.

Karlshamn 2017-02-05

Plåt/WO O&/§/v~cM)»Q»v2/ 1/yr’-{Z.- ,z/c. s'

Markus Lindberg, Kassör Lena Häggblad, Ordförande

Gransknlngsintyg

Jag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa överensstämmer med ovanstående

redovisning.

Karlshamn 2018-02-05

Bror Johansson, revisor

fzzcö
/
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Granskningsrapport 
 
Vid granskning har vi funnit att det kommunala partistödet för 2017 har använts av Miljöpartiet i 
Karlshamn i överensstämmelse med 2 kap 9§ första stycket i kommunallagen. 
 
 
 
 
Karlshamn 2018 02 1 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Andersson                                             Helene Nordin
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Redovisning för hur Miljöpartiet använt det kommunala partistödet 
2017 som var på 124 800 kr. 
 
 

Kansli (lokal, tel, IT)                                     41 000 
Möten, kongress,  utbild                                20 000   
Köpta tjänster                                                  6 200 
Kampanjer                                                       6 000 
Valfond                                                           50 000 
Övrigt                                                               1 600 
------------------------------------------------------------------ 
 Summa                                                          124 800 
 
 
Karlshamn 2018-02-01                 
 
Gun Hedlund, kassör Miljöpartiet i Karlshamn.                                                                    
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Redovisning av  kommunalt partistöd Sverigedemokraterna i Karlshamn
Sverigedemokraterna i Karlshamn har under räkenskapsåret 2017 använt medlen ifrån partistödet ändamålsenligt.

Inriktningen av verksamheten har varit riktat mot att direkt stärka partiet i Karlshamn. För att stärka och sprida

information har SD-Karlshamn bland annat haft öppna möten och gjort informationsblad som har varit riktad mot

medborgarna i Karlshamns kommun. Vidare har medel även använts för att informera om partiet lokalt på sociala

medier tillexempel facebook. Det har även anordnats utbildning och föreläsare för medlemmarna i föreningen. Samt

interna trtbildningar. En annan satsning ar material ifrån riksorganisationen som tillexempel informationsblad och

ñygblad och föreläsare.

Utgifterna för SD-Karlshamns kommunförening har varit fördelat enligt följande för räkenskapsåret  2017:

Lokalhyra 2762.50 kr

Förbrukningsinventarier' 6 096.00 l\'1'

Kost och logi 1515857 kr

Övriga resekostnader 8473.50 kr

Annonsering 196.98 kr

Trycksaker 7836.00 kr

Kostnader arrangemang för medlemmar 4528.15 kr

Kostnader arrangemang för allmänhet 171 1.10 kr

Kontorsmaterial 7460.30 kr'

Telefon/datakommunikation 9733.00 kr

Porto 1300.00 kr

Kostnader styelsemöten 2  500.00 kr

Bankkostnader 91 l .37 kr

Stöd till intern intressegrupp 2000 kr

Material ifrån riksorganisationen 34600 kr

/'2   
TommfSytrannemalm

SD-Karlshamn

KARLSHAMNS KOMMUN
K()lvlMUNKx\NSl.ll-i'f

2018 -02- U 7

DNR. ›

i

.
/ ,

'  Bengt Johansson

Granskare
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KARLSHANi;\lS KOMMUN
KOMM1i\‘.L; \\T\“l NET

N 2013 -02-'07

DNR 2G M3/

LIBERALERNA KARLSHAMN

Redovisning av kommunalt partistöd

Av Kommunallagen 2 kap. 9 § framgår att kommuner får  ge  ekonomiskt bidrag och annat stöd till

politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). l enlighet med

samma lag 2 kap. 11  §  ska en mottagare av partistöd årligen till Kommunfullmäktige lämna en

skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som angetts.

l enlighet med ovanstående lag erhöll Liberalerna Karlshamn den  4  mars 2017 57.600 SEK i

kommunalt partistöd från Karlshamns kommun. Lokalföreningen har även erhållit bidrag från

enskilda medlemmar samt avkastning från räntor. Överskottet kommer att användas i den

kommande valrörelsen 2018.

Kostnader

Avgift Länsförbundet -11520,00

Annonsering/ Kampanj -2492,00

Möteskostnader -8153,01

Bankavgift -500,00

SUMMA -22665,01

Avgiften till Liberalernas länsförbund i Blekinge avser ersättning för kostnader som lokalföreningen

fått som stöd i planering och genomförande av aktiviteter riktade till medlemmar och allmänhet

samt gemensamt material och deltagande i gemensamma utbildningar och aktiviteteter.

Möteskostnader rör förtäring och andra kostnader vid möten och interna utbildningar.

Karlshamn den 7 februari 2018
/’

_ i,  , ,
V2// / I  )// vi  °  §22/ /' I -›

*“Fredrik0l 

Kassör

fredrlk.s.olsson@lnu.se Tel 070-618 08 51

Ovanstående uppgifter vidimeras.

:Kjell Thörvfovist

Revisor Liberalerna Karlshamn
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Redovisning av kommunalt partistöd 2017
Vänsterpartiet Karlshamn

Partistöd 2017

Användning av partistödet

Möten

Kostnader för 1maj firande

Trycksaker

Energikostnad

Lokalkostnader

Bankavgifter

Porto

Överfört till valet 2018

Totalt

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt.

  
Olle Gillberg, Kassör

‘C/L .  _  7
Granskningsintyg

     
c——Z/)'   

Jag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa

74 400 kr

2 500 kr

5 300 kr

3 340 kr

2 400 kr

47 000 kr

500 kr

950 kr

12 410 kr

74 400 kr

överensstämmer med ovanstående redovisning

Mörrum 2018-02-06

 
KARL S H  A M .N f? :i ‘. ?V1 MUN
KOMML T‘-;1~;:'\..‘«;.~~.2 :

;NK 2018 -UZw 07

DNR.. V
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-02-05 Dnr: 2014/3216 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 6 
 
 
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Rune Andersson (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 28 december 2017 till och med 
den 14 oktober 2018 Rune Andersson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige 
efter Dan Fritzsche (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Protokoll 201-5602-17 ny ersättare för ledamot i KF - Rune Andersson 
 
Beslutet skickas till 
 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Assistent
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KOMM[i:\7K/\.\7Si»..3ik-{’F4 MMUN

;NK 2017 -12- 29

DNR ...................... ..

1/2

PROTO  KOLL

2017-12-28 
LÄNSSTYRELSEN

BLEKINGE LÄN

Dnr:  201-5602-17

Ny ersättare för ledamot  i  kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den

28 december  2017  till och med den  14  oktober 2018.

Kommun: Karlshamn

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ny ersättare: Rune Andersson

Avgången ersättare: Dan Fritzsche

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk i följande sammanställning.

Karlshamn  Ö

Ledamot Ersättare

Per-Ola Mattsson 1.  Roland Ohlsson

Tobias Folkesson 2. Anneli Bengtsson

Anki Hansson 3. Fredrik Nilsson

Kenneth Hake 4. Siri Näslund

Inger Löfblom Sjöberg 5. Ingvar Andersson

Johnny Persson 6. Katrin Johansson

Christel Friskopp 7. Patrik Engström

Ingrid Hagberg-Hake 8. Kerstin Linde

Sofie Dahlqvist 9. Torgny Lindqvist

Göran Svensson 10. Barbro Olsson

Vivianne Andersson 11.  Rune Andersson  *

Karlshamn  V

Ledamot Ersättare

Lena Sandgren 1.  Roland Ohlsson

Annika Westerlund 2. Anneli Bengtsson

Andreas Saleskog 3.  Fredrik Nilsson

Suzanne Svensson 4. Siri Näslund

Jan Bremberg 5. Ingvar Andersson

Marie Sällström 6. Katrin Johansson

Jan-Åke Berg 7. Patrik Engström

Sara Sakhnini 8. Kerstin Linde

Anders Karlsson 9. Torgny Lindqvist

Kerstin Gustafson 10.  Barbro Olsson

_  Leif Håkansson 11.  Rune Andersson  *
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xx/RC4

2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den sorn vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Skeppsbrokajen 4, 371 86 KARLSKRONA

inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

\

Nina Ljung *I

i' . 'V' "l /l/j W

£‘,\\X;QLk,-KK./'kC'\” Le; Wfáløi
Mediha Güven

Kopia till

Kommun/landsting

Ny ersättare

Parti
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att under § 8 i bolagsordningen stryks texten om suppleanter  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att kommunen förvärvat Kreativum i Blekinge AB har en ny 
bolagsordning tagits fram. Bolagsordningen överensstämmer med de krav som ställs på ett 
kommunalt företags bolagsordning i kommunallagen.  
 
Beslutsunderlag 
 
VD Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-26 
Bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att kommunen förvärvat Kreativum i Blekinge AB har en ny 
bolagsordning tagits fram. Bolagsordningen överensstämmer med de krav som ställs på ett 
kommunalt företags bolagsordning i kommunallagen.  
 
Beslutsunderlag 
 
VD Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-26 
Bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-01-26 Dnr: 2018/427 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙  Stadsvapnet i Karlshamn AB  
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 2018-01-29 9 
Kommunstyrelsen 2018-02-06 5 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 7 
 
 
Ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att kommunen förvärvat Kreativum i Blekinge AB har en ny 
bolagsordning tagits fram. Bolagsordningen överensstämmer med de krav som 
ställs på ett kommunalt företags bolagsordning i kommunallagen.  
 
Beslutsunderlag 
 
VD Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-26 
Bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
VD
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera ”Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda – 
Arvodesbilagan” genom tillägg av Kreativum i Blekinge AB med likalydande ekonomiska 
förmåner som för övriga dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige uppdrog 2017-12-18 § 194 Stadsvapnet att omedelbart förvärva 
Kreativum i Blekinge AB. Samma dag sammanträdde Stadsvapnet och genomförde 
förvärvet, § 61. Till styrelse i bolaget valdes kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kreativum i Blekinge AB hade sitt första sammanträde 2017-12-22.  
 
Vid beslutet om att förvärva Kreativum och välja nämnda styrelse togs ej något beslut om 
styrelsens arvodering. Genom föreslagen revidering  av ”Bestämmelser om ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda – Arvodesbilagan” erhålls likvärdiga villkor för Kreativum 
i Blekinge AB som för Stadsvapnets övriga dotterbolag.  
 
Justering av arvodesbilagen föreslås genom tillägg av Kreativum i Blekinge AB med 
likalydande ekonomiska förmåner som för övriga dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-11  
Arvodesbilaga 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera ”Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda – 
Arvodesbilagan” genom tillägg av Kreativum i Blekinge AB med likalydande ekonomiska 
förmåner som för övriga dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige uppdrog 2017-12-18 § 194 Stadsvapnet att omedelbart förvärva 
Kreativum i Blekinge AB. Samma dag sammanträdde Stadsvapnet och genomförde 
förvärvet, § 61. Till styrelse i bolaget valdes kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kreativum i Blekinge AB hade sitt första sammanträde 2017-12-22.  
 
Vid beslutet om att förvärva Kreativum och välja nämnda styrelse togs ej något beslut om 
styrelsens arvodering. Genom föreslagen revidering  av ”Bestämmelser om ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda – Arvodesbilagan” erhålls likvärdiga villkor för Kreativum 
i Blekinge AB som för Stadsvapnets övriga dotterbolag.  
 
Justering av arvodesbilagen föreslås genom tillägg av Kreativum i Blekinge AB med 
likalydande ekonomiska förmåner som för övriga dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-11  
Arvodesbilaga 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2018-01-11 Dnr: 2018/207 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration  

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-25 18 
Kommunstyrelsen 2018-02-06 18 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 8 

 
 
Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Kreativum i Blekinge AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige revidera ”Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda – Arvodesbilagan” genom tillägg av Kreativum i Blekinge AB med 
likalydande ekonomiska förmåner som för övriga dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige uppdrog 2017-12-18 § 194 Stadsvapnet att omedelbart förvärva 
Kreativum i Blekinge AB. Samma dag sammanträdde Stadsvapnet och genomförde 
förvärvet, § 61. Till styrelse i bolaget valdes kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kreativum i Blekinge AB hade sitt första sammanträde 2017-12-22.  
 
Vid beslutet om att förvärva Kreativum och välja nämnda styrelse togs ej något beslut om 
styrelsens arvodering. Genom föreslagen revidering  av ”Bestämmelser om ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda – Arvodesbilagan” erhålls likvärdiga villkor för Kreativum 
i Blekinge AB som för Stadsvapnets övriga dotterbolag.  
 
Justering av arvodesbilagen föreslås genom tillägg av Kreativum i Blekinge AB med 
likalydande ekonomiska förmåner som för övriga dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB.  
 
Beslutsunderlag 
 

1 Arvodesbilaga 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2018-01-11 Dnr: 2018/207 
 

 
Erik Bergman 
Nämndsekreterare
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ARVODESBILAGA 

Allmänt om arvoden 

Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode, har rätt till 
arvode för sammanträde med mera med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat. 

Årsarvoden för förtroendevalda politiker baseras på riksdagsarvodets storlek vilket för 
år 2016 är 62 400 kr. Riksdagsarvodets storlek justeras årligen den 1 november, 
Karlshamn kommuns förtroendevaldas årsarvode justeras årligen den 1 januari med 
motsvarande riksdagsarvodets justering året innan. 

Förtroendevalda som uppbär flera uppdrag inom kommunen samt nedan uppräknade 
bolag och kommunalförbund får endast begränsat årsarvode med maximalt 40 procent 
av heltid. Är det sammanlagda begränsade arvodet mer än 40 % av heltid ska reducering 
ske. Reduceringen av det begränsade arvodet sker i första hand på kommunstyrelsen, i 
andra hand på nämnd i tredje hand på kommunala helägda aktiebolagen och i fjärde 
hand på kommunalförbund och av flera kommuner gemensamt ägda bolag. En 
förtroendevald som uppbär flera uppdrag och uppnår det maximala beloppet för 
begränsat årsarvode följer dessa bestämmelsers 2:a kapitel. 

För rätt till årsarvode eller begränsat årsarvode ska förtroendevald vara närvarande vid 
mer än hälften av sammanträdena, räknat kalenderår för nämnder och stämma till 
stämma för bolag. Vid kontroll kan krav på återbetalning av utbetalat arvode ske och då 
utgår istället sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för den 
förtroendevaldas faktiska närvaro. 
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Årsarvode 

Nämnder och styrelse 

Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, styrelse, nämnd, 
beredning eller utskott har rätt till årsarvode enligt följande: 

Organ Ordf. Vice ordf. Övr. ledamöter Ant. ledamöter 

Kommunfullmäktige 2,8 1,0 --- 51 

Kommunstyrelsen 12,0 2,8 --- 15 

Kommunstyrelsens AU 

Kommunrevisionen 

Valnämnd (valår) 

Överförmyndarnämnden 

BUS-nämnden 

Omsorgsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Fritidsnämnden 

Kulturnämnden 

Gymnasienämnden 

Socialnämnden 

--- 

1,4 

0,7 

0,7 

2,8 

2,8 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,8 

--- 

0,7 

--- 

--- 

1,0 

1,0 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1,0 

2,8 

0,7 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

7 

7 

5 

3 

11 

11 

11 

11 

9 

9 

11 

7 

Festivalkommittén 0,7 --- --- 5 
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Kommunala aktiebolag Ordf. Vice.ordf. Övr.ledamöter Lekmanna 
revision 

Stadsvapnet AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Karlshamnsbostäder AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Karlshamn Energi AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Karlshamns Hamn AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Karlshamnsfastigheter AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Kreativum i Blekinge AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Av Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag framgår att de i 
Karlshamns kommun vid varje tid gällande bestämmelserna om ersättning till 
förtroendevalda ska äga motsvarande tillämpning på styrelseledamöterna och 
lekmannarevisorerna i bolagen. Ersättningarnas storlek fastställs av 
kommunfullmäktige. 
Årsarvode till revisorer ska betalas ut till avgående revisorer t.o.m. den månad då 
revisionsberättelsen för föregående års förvaltning lämnas. 

Kommunalförbund och av flera kommuner gemensamt ägt bolag  

Nedan redovisade bolag och kommunalförbund har i sina bolagsordningar respektive 
förbundsordningar inskrivet att arvoden till ledamöter, suppleanter, och revisorer och 
andra ekonomiska förmåner ska betalas ut enligt de regler som tillämpas inom 
Karlshamns kommun respektive Växjö kommun. 

Nedan redovisade arvoden är inte fastställda av kommunfullmäktige, utan av 
styrelsen/direktionen för respektive juridisk person. 

Organisation Ordf. Vice.ordf. Övr.ledamöter Lekmanna 
revision 

Västblekinge Miljö AB 2,1 0,8   *) 0,1 

Kommunsamverkan  
Cura individutveckling 

2,1 0,8  0,1 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 2,1 0,8  0,1 

Miljöförbundet Blekinge Väst 2,1 0,8  0,1 

Sydarkivera **)     

 *)   Arvoderas enligt 1 kapitlet.  

 **) Följer reglerna i den största medlemskommunen, Växjö kommun. 
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Politisk samordnare samt oppositionsråd 
Politisk samordnare   2,8 
Oppositionsråd  6,0 

Samordnare och oppositionsråd utses av kommunstyrelsen. 

Gruppledare 
Gruppledare:  1,0 

Till partier som genom allmänna val är representerade i kommunfullmäktige.  

Gruppledararvodet faller bort i de fall då partiet samtidigt är representerat i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Oppositionsarvode 

Till oppositionspartier med för partiet valda ledamöter och ersättare i fullmäktige 
disponeras årligen ett oppositionsarvode på totalt 4,0 årsarvoden. Oppositionsarvodet 
fördelas efter partiets antal ledamöter och ersättare i fullmäktige och kan endast betalas 
ut till dessa. Oppositionsarvodet betalas ut månadsvis och varje oppositionsparti ska 
skriftligen meddela kommunkansliet till vem/vilka arvodet ska utbetalas. 

Röstmottagare i valdistrikt 

Engångsarvode (inklusive allt) utgår under valår och per valtillfälle enligt följande. 

8,5 % av årsarvodet till ordföranden i valdistrikt 

7,0 % av årsarvodet till vice ordföranden i valdistrikt  

6,0 % av årsarvodet till röstmottagare i valdistriktet  

Valnämndens ledamöter och andra personer som tjänstgör vid sortering av poströster, 
extra rösträknare, röstmottagare vid institutionsröstningen, samt onsdagsräkningen 
arvoderas motsvarande 0,4 % av årsarvodet, (avrundat till närmaste helkrontal) per på-
börjad tjänstgöringstimme.  
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Ersättning för sammanträden 

Sammanträdesersättning 

Sammanträdesarvodet är 1,2 % av årsarvodet 

Endast ett sammanträdesarvode utgår per dag, oavsett om den förtroendevalda deltar i 
flera sammanträden samma dag. 

Förlorad arbetsinkomst 

Verifierat belopp upp till maximalt 10 x årsarvodet/12/165. 

Förlorad semesterförmån 

Alt 1 Verifierat belopp: 

 a) förlorad semesterersättning är maximalt 12 % på utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 

b) förlorad semesterdag är maximalt samma maxbelopp som för förlorad 
arbetsinkomst/dag. 

Alt 2 Schablonberäknat belopp: 

Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för 2018 i enlighet 
med direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinges reviderade förslag av den 6 
december 2017 
 
att beslutet gäller från och med att det vunnit lagakraft  
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Blekinge Väst har inkommit med skrivelse med begäran om revidering 
av taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll eftersom ett fel upptäckts i de 
tidigare taxorna. Felet resulterade i att taxorna blev för höga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-18 att anta taxorna en enlighet med direktionens 
förslag.  
 
Genom föreslagen revidering uppnås korrekta taxor för innevarande år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Utdrag § 801 Sotningstaxa 
Reviderat förslag - Sotningstaxa 2017-2018 
Reviderat förslag - Taxa för brandskyddskontroll 2018 
Tidigare version - Taxa för rengöring (sotning) 
Tidigare version - Taxa för brandskyddskontroll 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Tekniska nämnden  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för 2018 i enlighet 
med direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinges reviderade förslag av den 6 
december 2017 
 
att beslutet gäller från och med att det vunnit lagakraft  
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Blekinge Väst har inkommit med skrivelse med begäran om revidering 
av taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll eftersom ett fel upptäckts i de 
tidigare taxorna. Felet resulterade i att taxorna blev för höga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-18 att anta taxorna en enlighet med direktionens 
förslag.  
 
Genom föreslagen revidering uppnås korrekta taxor för innevarande år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Utdrag § 801 Sotningstaxa 
Reviderat förslag - Sotningstaxa 2017-2018 
Reviderat förslag - Taxa för brandskyddskontroll 2018 
Tidigare version - Taxa för rengöring (sotning) 
Tidigare version - Taxa för brandskyddskontroll 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Tekniska nämnden  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-11-3012 Dnr: 2017/2639 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration  

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-25 19 
Kommunstyrelsen 2018-02-06 10 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 9 

 
 
Revidering av taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2018 
 
Förslag till beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för 2018 i enlighet 
med direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinges reviderade förslag av den 6 
december 2017 
 
att beslutet gäller från och med att det vunnit lagakraft  
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Blekinge Väst har inkommit med skrivelse med begäran om revidering 
av taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll eftersom ett fel upptäckts i de 
tidigare taxorna. Felet resulterade i att taxorna blev för höga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-18 att anta taxorna en enlighet med direktionens 
förslag.  
 
Genom föreslagen revidering uppnås korrekta taxor för innevarande år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Utdrag § 801 Sotningstaxa 
Reviderat förslag - Sotningstaxa 2017-2018 
Reviderat förslag - Taxa för brandskyddskontroll 2018 
Tidigare version - Taxa för rengöring (sotning) 
Tidigare version - Taxa för brandskyddskontroll 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Tekniska nämnden  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-11-30 Dnr: 2017/2639 
 

K 
ommunstyrelsen föreslås besluta  
 
 
 
Erik Bergman 
Nämndsekreterare
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TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Timkostnad Minutkostnad

Olofströms och Sölvesborgs kommuner 604,54 kr 10,08 kr inklusive moms

Karlshamns kommun 592,92 kr 9,88 kr inklusive moms

1.

1.1

1.1.1 Minuter Kr

15,00 148,20 kr

21,07 212,39 kr

10,17 102,51 kr

1.1.2

24,00 237,12 kr

30,07 303,11 kr

19,22 193,74 kr

Sölvesborg

1.2 Minuter Karlshamn Olofström

25,32 250,16 kr 255,23 kr

30,32 299,56 kr 305,63 kr

30,32 299,56 kr 305,63 kr

32,50 321,10 kr 327,60 kr

22,50 222,30 kr 226,80 kr

20,00 197,60 kr 201,60 kr

1.3

3,84 37,94 kr 38,71 kr

9,48 93,66 kr 95,56 kr

2,89 28,55 kr 29,13 kr

3,75 37,05 kr 37,80 kr

Olofström

Taxan gäller tills vidare

Objekt i småhus

Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)

Helårsbebott hus

Karlshamn

Sölvesborg

Fritidshus

Karlshamn

Olofström

Värmepanna olja miljögodkänd

Värmepanna fast bränsle

Sölvesborg

Objektsavgift

Värmepanna olja

Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m

Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m

Avstötning

Braskamin

Lokaleldstad

Tilläggsavgifter

Stoftsugning

Värmepanna fast bränsle miljögodkänd   

För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 

enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan 

baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt sotningsindex.
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TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Taxan gäller tills vidare

2.

Sölvesborg

2.1 Minuter Karlshamn Olofström

Värmepanna Se småhus Se småhus

46,94 463,77 kr 473,16 kr

54,43 537,77 kr 548,65 kr

62,49 617,40 kr 629,90 kr

65,65 648,62 kr 661,75 kr

70,36 695,16 kr 709,23 kr

Sidopanna 16,18 159,86 kr 163,09 kr

29,47 291,16 kr 297,06 kr

36,96 365,16 kr 372,56 kr

45,02 444,80 kr 453,80 kr

48,18 476,02 kr 485,65 kr

52,89 522,55 kr 533,13 kr

4,00 39,52 kr 40,32 kr

6,00 59,28 kr 60,48 kr

9,00 88,92 kr 90,72 kr

101-150

151-200

Övriga objekt

Objektsavgift

- 50 Mcal/h

Hämtning av stege

Administrationsavgift

201-250

251-300

Separat rökkanal

  51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

-50

51-100
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TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL



1.

1.1

1.1.1

Karlshamn 211,59 kr

Olofström 279,02 kr

Sölvesborg 197,64 kr

1.1.2 Fritidshus

Karlshamn 315,06 kr

Olofström 409,80 kr

Sölvesborg 331,33 kr

1.2

2.

2.1

3.

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 3 

kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan indexregleras 

årligen enligt sotningsindex.

Taxan gäller tills vidare

Helårsbebott hus

Angivna avgifter anges inklusive moms. I Karlshamns kommun utgår ej moms.

Objekt i småhus

Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll

Kontrollavgift

Kontrollavgift

Övriga objekt

Efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man enligt 

1.2 eller 2.1 samt transportersättning.

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 879,21 kr/timme i Olofströms och 

Sölvesborgs kommuner och med 689,41 kr/timme i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften ingår 

kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även 

särskilda bestämmelser.

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 879,21 kr/timme i Olofströms och 

Sölvesborgs kommun och med 689,41 kr/timme i Karlshamns kommun. Vid beräkning av 

arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I kontrollavgiften ingår 

kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även 

särskilda bestämmelser.
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TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL



Taxan gäller tills vidare

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

Kontroll utom ordinarie arbetstid

Beräkning av timersättning

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme och 

med den tid som är nedlagd i objektet.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under 

ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande de 

merkostnader som arbetet föranlett.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och 

med den tid som är nedlagd i objektet.

Särskilda bestämmelser

Extra inställelse

Transportersättning

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram 

och åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av 

kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa.

För extra inställse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för 

detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 

samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 

samt en administrativ avgift om 155,49 kr i Olofströms och Sölvesborgs kommuner och med 

119,86 kr i Karlshamns kommun.
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Taxan gäller tills vidare
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Taxan gäller tills vidare
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr o m: Lagakraftvunnit beslut 

KF § 133, 2016-10-17 

 

 
 
 
 
 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för rengöring (sotning) – 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Taxa för rengöring (sotning) 
  Karlshamn, Olofström och Sölvesborg 

                      

  

För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. 
Taxan baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt sotningsindex. 

  

          Timkostnad   Minutkostnad       

  Olofströms och Sölvesborgs kommuner 560,07 kr   9,33 kr inklusive moms   

  Karlshamns kommun     549,31 kr   9,16 kr inklusive moms   

    

  1. Objekt i småhus               

                      

  1.1 Grundavgift               

    Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)       

                      

  1.1.1 Helårsbebott hus Minuter Kr           

    Karlshamn 15,00 137,40 kr           

    Olofström 21,07 196,58 kr           

    Sölvesborg 10,17 94,89 kr           

                    

  1.1.2 Fritidshus               

    Karlshamn 24,00 219,84 kr           

    Olofström 30,07 280,55 kr           
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för myndighetsutövning – 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

 

 

 2

    Sölvesborg 19,22 179,32 kr           

                      

                Sölvesborg   

  1.2 Objektsavgift   Minuter   Karlshamn   Olofström   

    Värmepanna olja 25,32   231,93 kr   236,24 kr   

    Värmepanna olja miljögodkänd 30,32   277,73 kr   282,89 kr   

    Värmepanna fast bränsle 30,32   277,73 kr   282,89 kr   

    Värmepanna fast bränsle miljögodkänd  32,50   297,70 kr   303,23 kr   

    Braskamin 22,50   206,10 kr   209,93 kr   

    Lokaleldstad 20,00   183,20 kr   186,60 kr   

                    

  1.3 Tilläggsavgifter               

    Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m 3,84   35,17 kr   35,83 kr   

    Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m 9,48   86,84 kr   88,45 kr   

    Avstötning 2,89   26,47 kr   26,96 kr   

    Stoftsugning 3,75   34,35 kr   34,99 kr   

                    

  2. Övriga objekt               

                  Sölvesborg   

  2.1 Objektsavgift Minuter   Karlshamn   Olofström   

    Värmepanna  - 50 Mcal/h     Se småhus   Se småhus   

      51-100 46,94   429,97 kr   437,95 kr   

      101-150 54,43   498,58 kr   507,83 kr   

      151-200 62,49   572,41 kr   583,03 kr   
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      201-250 65,65   601,35 kr   612,51 kr   

      251-300 70,36   644,50 kr   656,46 kr   

                   

    Sidopanna -50 16,18   148,21 kr   150,96 kr   

        51-100 29,47   269,95 kr   274,96 kr   

      101-150 36,96   338,55 kr   344,84 kr   

      151-200 45,02   412,38 kr   420,04 kr   

      201-250 48,18   441,33 kr   449,52 kr   

      251-300 52,89   484,47 kr   493,46 kr   

                    

    Separat rökkanal 4,00   36,64 kr   37,32 kr   

    Hämtning av stege 6,00   54,96 kr   55,98 kr   

    Administrationsavgift 9,00   82,44 kr   83,97 kr   
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Gäller fr o m: Lagakraftvunnit beslut 

KF § 133, 2016-10-17 

 

 
 
 
 
 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för brandskyddskontroll – 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Taxa för brandskyddskontroll 
  Karlshamn, Olofström och Sölvesborg 

                     

  

  

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt  
enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan 
indexregleras årligen den 1 april enligt sotningsindex. 

        

  Angivna avgifter anges inklusive moms. I Karlshamns kommun utgår ej moms.     

                    

  1. Objekt i småhus     

                    

  1.1 Grundavgift     

    Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll     

                    

  1.1.1 Helårsbebott hus         

    Karlshamn   196,03 kr           

    Olofström   258,50 kr           

    Sölvesborg   183,10 kr           

                    

  1.1.2 Fritidshus               

    Karlshamn   291,89 kr           

    Olofström   379,66 kr           

    Sölvesborg   306,96 kr           
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  1.2 Kontrollavgift   

  

  
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 814,54 kr/timme i Olofströms och 
Sölvesborgs kommuner och med 638,7 kr/timme i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften 
ingår kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen.  
Se även särskilda bestämmelser. 

                    

  2. Övriga objekt   

                    

  2.1 Kontrollavgift             

  

  
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 814,54 kr/timme i Olofströms och 
Sölvesborgs kommun och med 638,7 kr/timme i Karlshamns kommun. Vid beräkning av 
arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I kontrollavgiften 
ingår kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. 
Se även särskilda bestämmelser. 

 

                    

  3. Efterkontroll   

  
  För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man  

enligt 1.2 eller 2.1 samt transportersättning. 

  
                  

  4. Särskilda bestämmelser   

                    

  4.1 Extra inställelse   

  

  För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl  
för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt 1.2  
eller 2.1 samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 
1.1 eller 2.1 samt en administrativ avgift om 144,05 kr i Olofströms och Sölvesborgs kommuner 
och med 111,04 kr i Karlshamns kommun. 

                    

  4.2 Transportersättning   

  

  Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram 
och åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av 
kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa. 
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  4.3 Kontroll utom ordinarie arbetstid       

  

  För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under 
ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande  
de merkostnader som arbetet föranlett. 

                    

  4.4 Beräkning av timersättning       

  

  För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme  
och med den tid som är nedlagd i objektet. 

  

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och  
med den tid som är nedlagd i objektet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta oljeskyddsplan för Blekinge 
 
att beslutet inte gäller bilagorna till oljeskyddsplanen 
 
att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i Karlskrona, Ronneby, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner 
 
Sammanfattning 
 
Den regionala oljeskyddsplanen, som antogs 2011, har varit föremål för översyn. Planen är 
regionalt anpassad och samordnad mellan kommunerna för att insatser och åtgärder ska 
kunna samordnas. Deltagande i arbetet med översyn har varit Karlskrona kommun, 
Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Räddningstjänstförbundet 
Östra Blekinge, Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge och Miljöförbundet Blekinge 
Väst. Samordning har även skett med Länsstyrelsen i Blekinge län och Kustbevakningen. 
Länsstyrelsen i Skåne län har deltagit rörande diskussioner över länsgränser. 
Försvarsmakten Region Syd har lämnat information rörande sina möjligheter att stötta vid 
en insats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Reviderad oljeskyddsplan Blekinge län 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Kris- och säkerhetssamordnare 
Kommundirektör 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta oljeskyddsplan för Blekinge 
 
att beslutet inte gäller bilagorna till oljeskyddsplanen 
 
att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i Karlskrona, Ronneby, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner 
 
Sammanfattning 
 
Den regionala oljeskyddsplanen, som antogs 2011, har varit föremål för översyn. Planen är 
regionalt anpassad och samordnad mellan kommunerna för att insatser och åtgärder ska 
kunna samordnas. Deltagande i arbetet med översyn har varit Karlskrona kommun, 
Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Räddningstjänstförbundet 
Östra Blekinge, Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge och Miljöförbundet Blekinge 
Väst. Samordning har även skett med Länsstyrelsen i Blekinge län och Kustbevakningen. 
Länsstyrelsen i Skåne län har deltagit rörande diskussioner över länsgränser. 
Försvarsmakten Region Syd har lämnat information rörande sina möjligheter att stötta vid 
en insats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Reviderad oljeskyddsplan Blekinge län 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Kris- och säkerhetssamordnare 
Kommundirektör 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-12-05 Dnr: 2017/4090 
 

 
Karlshamns kommun ∙ Avdelningen för tillväxt och utveckling  

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Reviderad oljeskyddsplan för Blekinge län 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta oljeskyddsplan för Blekinge 
 
att beslutet inte gäller bilagorna till oljeskyddsplanen 
 
att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i Karlskrona, Ronneby, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner.  
 
Sammanfattning 
 
Den regionala oljeskyddsplanen, som antogs 2011, har varit föremål för översyn. Planen är 
regionalt anpassad och samordnad mellan kommunerna för att insatser och åtgärder ska 
kunna samordnas. Deltagande i arbetet med översyn har varit Karlskrona kommun, 
Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Räddningstjänstförbundet 
Östra Blekinge, Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge och Miljöförbundet Blekinge 
Väst. Samordning har även skett med Länsstyrelsen i Blekinge län och Kustbevakningen. 
Länsstyrelsen i Skåne län har deltagit rörande diskussioner över länsgränser. 
Försvarsmakten Region Syd har lämnat information rörande sina möjligheter att stötta vid 
en insats. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Reviderad oljeskyddsplan Blekinge län 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Kris- och säkerhetssamordnare 
Kommundirektör 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-12-05 Dnr: 2017/4090 
 

Bakgrund och överväganden 
 
Oljeskyddsplanen behöver vara likalydande mellan länets samtliga kommuner då det är 
osannolikt att en oljeskada till havs endast drabbar en kommun. Resurshantering, såväl 
egen som tillkommande resurser, behöver samordnas för att hantering av händelsen ska 
kunna ske på bästa sätt.  
Miljöräddningstjänst till havs är Kustbevakningens ansvarsområde, när oljan når land är 
det kommunal räddningstjänst och kommunen har sedan ansvar för saneringsfasen. 
Samordning mellan de olika faserna är nödvändig för att insatser ska kunna få godtagbar 
effekt. Samordningen sker genom Krissamverkan i Blekinge där Länsstyrelsen är 
sammankallande. 
 
Översynen av planen har lett till uppdateringar och anpassningar av verksamheten så att 
den är aktuell. Vidare har de olika samordningsansvar som krävs för att effektiviteten ska 
öka specificerats.  
 
Uppdatering med nulägesbeskrivningar och nationellt tillkommande materiel har gjorts 
samtidigt som de administrativa delarna förenklats så långt möjligt. 
 
Oljeskyddsplanen innehåller bilagor som kan förändras beroende av utveckling inom de 
olika kommunerna och dessutom ett antal checklistor som till sin karaktär kan förändras 
löpande efter nya erfarenheter. Därför bör bilagorna inte omfattas av kommunens beslut 
utan tillåtas vara fria att förändra genom beslut av kommundirektören. 
 
 
Jenny Andersson 
Folkhälsostrateg 
Krissamordnare
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 Oljeskyddsplan Blekinge ~ 2 ~

Inledning 

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav och prognoserna för oljehamnarna runt 
Östersjön pekar på en ytterligare ökning av hanterade oljevolymer. Blekinges långa 
kuststräcka är till stora delar utpekad som skyddsvärd ur olika aspekter. Konsekvenserna av 
ett oljeutsläpp till havs är många; naturmiljön med sitt växt- och djurliv skadas, stränder 
förorenas och havsbottnar förstörs. Oljeutsläppen får också socioekonomiska konsekvenser 
med effekter på flera samhällsfunktioner. Med anledning av detta har en beredskapsplan för 
en eventuell oljeolycka till havs tagits fram. 
 
Syftet med att upprätta en oljeskyddsplan är att stärka beredskapen inför och vid en oljeolycka 
till havs. Målsättningen med oljeskadeskyddsarbete är att ha förmåga att bekämpa den olja 
som kommer i land från ett utsläpp till havs. 
 
Framtagandet av oljeskyddsplanen har skett i samarbete mellan Blekinges kustkommuner och 
Räddningstjänster. I arbetet har även deltagit representanter för Kustbevakningen, 
Länsstyrelsen i Blekinge och Länsstyrelsen i Skåne. Kontakter har även förevarit med 
Katastrofhjälp för Fåglar och Vilts riksförbund (KFV). Med en stor oljeolycka avses ett 
oljepåslag på kusten om 10 000 ton olja. Räddningstjänstskedet kan pågå i ett par månader 
och saneringen ta minst ett år att slutföra. Oljan kan beröra 20-30 mil kust beroende på 
väderlekssituationen och omfatta flera kommuner och län. 
 
En händelse som drabbar Blekingekusten kommer med all sannolikhet att drabba mer än en 
kommun. Det är därför viktigt att samordning av insatser sker mellan kommunerna och övriga 
parter så att bästa möjliga resultat uppstår. 

Koppling till andra dokument 
Denna plan innehåller riktlinjer för hantering av en oljeskada till sjöss med efterföljande 
påslag på land och utgör ett komplement till dels Ledningsplanen för extraordinära händelser 
och andra svåra påfrestningar och dels handlingsprogrammen enligt respektive Lagen 
(2003:78) om skydd mot olyckor och Lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. 
 
Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) oljeskyddspärm, ”Kommunens 
oljeskydd”, utgör ett stöd i arbetet för att hantera en oljeolycka och ska fungera som ett 
komplement till oljeskyddsplanen. 
 
Till flertalet kapitel i denna plan finns kommunspecifika avsnitt vilka tar upp mer detaljerad 
fakta för respektive kommun. De kommunspecifika avsnitten finns samlade som bilagor. 
Dessa avsnitt hanteras av respektive kommun 

Revidering  
För att säkerställa oljeskyddsplanens aktualitet ska denna revideras vart fjärde år.  
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Kapitelindelning 
 
Kapitel nr Rubrik Sidan 

   

1 Inledande åtgärder 4 
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3 Aktörer 8 

4 Resurser 10 

5 Arbetsmiljö 14 

6 Logistik 15 
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9 Avfallshantering 19 

10 Kommunikation 21 

11 Dokumentation 23 

12 Ekonomi 24 

13 Avveckling 25 

14 Utbildning och övning 26 

15 Bilagor 27 
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1. Inledande åtgärder 

När en oljeolycka inträffar till havs är det Kustbevakningen (KBV) som har ansvaret till dess 
att oljan når land. Kommunerna är inte operativt involverade, men en nära samverkan med 
Kustbevakningen och andra inblandade aktörer är viktig för att förbereda arbetet som vidtar 
när oljan når land samt för att förmedla kunskap om exempelvis vilka skyddsvärda 
kuststräckor som finns. 
 
Det kan förekomma att ett oljeutsläpp sker inom kommunalt vatten och då är det 
räddningstjänstförbunden som har första insatsansvar. Den beskrivning som ges rörande 
ansvar och insatser i stort kan tillämpas med start i Fas 2, 
 
Det är osannolikt att en oljeolycka utanför Blekinge bara drabbar en enskild kommun. 
Krissamverkan Blekinge behöver därför aktiveras så fort som möjligt. De som först agerar i 
händelsen är Kustbevakningen som kommer att larma Räddningschef i beredskap (RCB). I 
samband med mottagande av larm anmäler RCB behov av samverkan till Tjänsteperson i 
Beredskap (TiB) på länsstyrelsen. Sedvanlig utlarmning sker därefter. Oljans rörelse till havs 
och förväntad utveckling följs av KBV som överlämnar bilden till Krissamverkan Blekinge. 
 
Vid en oljeolycka skall kommunerna säkerställa att utsedda saneringsledare ingår i den 
samverkan som sker. 
 
Den tid det tar för oljan att nå land är ovärderlig ur flera aspekter: 

● Miljökonsekvenserna blir mindre om oljan kan tas upp till havs. 
● Den kommunala räddningstjänsten får tid att begära fram material ur de statliga 

oljeskyddsförråden samt tid för att planera och organisera arbetet i övrigt. 
● Samverkan mellan räddningstjänster och kommuner kan etableras innan oljan når 

land. 
● En prioritering av skyddsvärda områden kan göras.  
● Kommunerna kan förbereda saneringsfasen. 

 

 

2. Ansvarsfördelning  
En oljeolycka delas in i olika faser där olika aktörer är huvudansvariga för insatsledning.  

Oljeutsläpp till havs inom Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon är enligt Lagen om 
Skydd mot Olyckor (LSO) statlig miljöräddningstjänst och utövas av Kustbevakningen.  

När oljan når strandlinjen eller hamnar övergår ansvaret enligt LSO till den kommunala 
räddningstjänsten. När ingen ny olja når stränderna upphör räddningstjänstfaserna och 
saneringsfasen inleds under kommunalt ansvar. 

  

För ytterligare information finns även MSBs Oljeskyddspärm. Här finns en utförlig 
checklista för inledande åtgärder. 

Oljeskyddspärmen finns tillgänglig på nätet på adressen:
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/CBRNE-
samordning/Oljeskadeskydd/Kommunens-oljeskydd/

I oljeskyddspärmen finns även Saneringsmanual för olja på svenska stränder.
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2. Ansvarsfördelning  

En oljeolycka delas in i olika faser där olika aktörer är huvudansvariga för insatsledning. 
 
Oljeutsläpp till havs inom Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon är enligt 
Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) statlig miljöräddningstjänst och utövas av 
Kustbevakningen. 
 
När oljan når strandlinjen eller hamnar övergår ansvaret enligt LSO till den kommunala 
räddningstjänsten. När ingen ny olja når stränderna upphör räddningstjänstfaserna och 
saneringsfasen inleds under kommunalt ansvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns två stora skiften i ansvarsförhållanden under en oljeolycka. När Kustbevakningen 
lämnar över till den kommunala räddningstjänsten samt när räddningstjänsten lämnar ansvaret 
för sanering till kommunen. 

2.1 FAS 0 Förberedelser 

En del i förberedelserna är upprättandet av Oljeskyddsplanen och andra planer för 
räddningstjänst och kommunal krisledning samt utbildning och övning. 
 
Materiella resurser och beredskap finns hos räddningstjänsterna dels för mindre utsläpp men 
även för större händelser via MSB:s regionala oljeskyddsförråd, varav det närmaste är 
placerat i Oskarshamn. Kustbevakningen är den myndighet som har den högsta beredskapen 
att hantera ett större utsläpp. 

2.2 FAS 1 Utsläpp till havs 

Oljeutsläpp till havs inom Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon är enligt 4 
kap 5 § i Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) statlig miljöräddningstjänst. Den ska enligt 4 kap 
14 § LSO utövas av Kustbevakningen. 
  

Alla aktörer Kustbevakningen Kommunal
Räddningstjänst

Kommunen

Förberedelser
Fas 0

Utsläpp till havs
Fas 1

Oljepåslag kust
Fas 2

Sanering stränder
Fas 3

Planer
Miljöatlas
Övning/utbildning

Miljöräddning till 
sjöss
Driftsprognoser
Larmning RCB

Räddningstjänst 
LSO
Regionförråd 
Sanering

Sanering av stränder 
och hamnar
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De första timmarna efter en oljeolycka till havs är avgörande för att begränsa skadorna på 
kusten. Ju mer olja som kan tas upp ute till havs desto mindre blir konsekvenserna av olyckan. 
Om ett fartyg lastat med olja havererar eller hotar att haverera utanför kusten kan ett första 
alternativ att förhindra eller begränsa ett oljeutsläpp vara att läktra över olja till ett annat 
fartyg redan vid haveriplatsen. Om detta inte är möjligt kan Kustbevakningen välja att beordra 
in det skadade fartyget till den hamn man anser lämplig. 
 
När ett oljeutsläpp har skett försöker Kustbevakningen att begränsa utsläppets spridning och 
plocka upp så mycket olja som möjligt till havs. De kan också i viss mån styra mindre 
oljebälten närmare land och på så vis undvika att exempelvis öar eller särskilt känsliga 
strandpartier förorenas. 
 
Med hjälp av väderprognoser och kunskap om aktuella vatten- och strömförhållanden görs 
prognoser för hur oljan rör sig. På så sätt går det att förutse vilka kustområden som hotas. 
Prognoserna är viktiga för de förberedelser som den kommunala räddningstjänsten gör. 
 
Juridiskt sett går gränsen mellan Kustbevakningens ansvarsområde och kommunens vid 
strandlinjen, men i praktiken är gränsen flexibel och hänsyn tas till vilka praktiska 
förutsättningar respektive part har. 
 

  

Figuren visar en schematisk bild av 
ansvarsfördelningen.  

Olja till havs är statens ansvar. 

Olja i strandlinje samt i hamnar och dess 
vattenområden är kommunalt ansvar.  

 
 

Bild från MSB publikation Oljan är lös 

2.3 FAS 2 Oljepåslag kust 

Olja som når strandlinje eller hamnar är enligt 3 kap 7 § LSO kommunal räddningstjänst.   
Räddningstjänstens uppgift är att förhindra och/eller begränsa skador på egendom och miljö. 
Detta görs genom att stänga av hamnar med länsor, skydda svårsanerade och känsliga 
strandområden med strandskyddsduk och om möjligt att försöka styra oljan mot mer 
lättsanerade strandområden med hjälp av länsor. 
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2.4 FAS 3 Sanering av stränder 

När oljan väl hamnat på stranden och läget inte nämnvärt kan förvärras avslutas den 
kommunala räddningstjänsten. Räddningsledaren avslutar räddningstjänst enlig LSO och 
lämnar över ansvaret till en av kommunen utsedd saneringsledare. Detta betyder att det 
juridiska regelverket blir ett annat och bör vara väl förberett så att övergången till 
saneringsfasen kan ske smidigt. 
 
Ledningsansvaret för de delar av oljeskyddsinsatsen som inte är räddningstjänst är inte 
detaljreglerat i lagar och förordningar. Beslut om vem som ska utses till saneringsledare och 
leda saneringsarbetet ska tas av kommunen. Kommunen kan välja att antingen låta den för 
räddningstjänst redan mobiliserade organisationen fortsätta alternativt låta person inom den 
egna organisationen eller annan aktör utses till saneringsledare. 
 
Det övergripande ansvaret för saneringen ska dock alltid tilldelas en kommunal 
befattningshavare. 
 
 
 
 

  

Saneringsmanual för svenska stränder finns digitalt på 
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
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3. Aktörer 

Arbetet vid en oljeolycka fördelas mellan flera olika myndigheter och organisationer på lokal, 
regional och central nivå.  

3.1 Ansvariga aktörer 

Nedan följer en presentation av de aktörer som har ett uttalat ansvar för hantering av 
oljeutsläppet. 
3.1.1 Kustbevakningen  
Kustbevakningens Centrala Ledning (KCL) ansvarar för Kustbevakningens räddningstjänst. 
Den direkta operativa ledningen är dock normalt delegerad till respektive regionchef. KCL 
kan vid större insatser besluta att överta den operativa ledningen. 
 
På haveriplats/skadeplats fungerar Kustbevakningens On-Scene Coordinator (OSC) som 
räddningsledarens förlängda arm. Samverkan sker dock främst genom räddningsledaren som 
finns på någon av ledningscentralerna Stockholm eller Göteborg. 
3.1.2 Räddningstjänsten 
Inom kommunal räddningstjänst är det enligt 3 kap 16 § i Lag om skydd mot olyckor 
räddningschefen som är räddningsledare. Denne får dock utse någon annan med erforderlig 
kompetens. Inom kommunal räddningstjänst övertas rollen som räddningsledare av högre 
befäl, allteftersom insatsens komplexitet ökar. Vanligtvis inleder första befäl på plats som 
räddningsledare och avlöses sedan när behovet av ytterligare ledningsnivåer ökar. Vid ett 
omfattande oljepåslag kommer räddningstjänstens högste operativa befäl Räddningschef i 
Beredskap (RCB) att tidigt ta över som räddningsledare. Samverkan sker främst genom 
räddningsledaren eller annan av denne utsedd person. 
 
Under räddningstjänstskedet är det räddningsledaren som fattar beslut om insatsens inriktning, 
resursanvändningen och den operativa organisationen. I samverkan med kommunen inleds 
förberedelser inför ett omfattande saneringsarbete. Detta gäller bl.a. personella resurser, 
anskaffning av materiel, transporter och mellanlagring av kontaminerade massor. 
 
Räddningsledaren för befäl enbart över räddningstjänstens personal men har befogenheter att 
begära statlig resurshjälp, besluta om ingrepp i annans rätt och beordra tjänsteplikt. 
 
Om räddningsinsatsen berör mer än en kommuns område kan räddningsledarna från de 
berörda kommunerna själva besluta om vem de utser till räddningsledare för insatsen. Om de 
av någon anledning inte kan fatta detta beslut, ska länsstyrelsen eller länsstyrelserna, enligt 3 
kap 16 § i Lag om Skydd mot Olyckor, bestämma vem som ska leda insatsen. Vid ett så 
omfattande oljepåslag att flera räddningstjänster berörs är det lämpligt att överväga en 
gemensam bakre ledning (räddningsledare och stab) med representanter från samtliga 
inblandade räddningstjänster. Detta för att på effektivast möjliga sätt kunna samordna alla 
tillgängliga resurser och undvika en ”dragkamp” om dessa. Det skulle också stärka den bakre 
ledningens uthållighet med hög kompetens under lång tid. 
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3.1.3 Kommunen 
En oljeolycka kan vara en extraordinär händelse enligt Lagen (2006:544)om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap som då 
träder i kraft. 
 
Kommunernas ledningsgrupper sätts samman av nyckelpersoner enligt krisledningsplaner.  
 

 

 

3.1.4 Länsstyrelsen 
Vid omfattande räddningsinsatser får regeringen, enligt 4 kap 10 § i Lag om Skydd mot 
Olyckor, ”föreskriva eller i särskilt fall besluta att en länsstyrelse eller annan statlig 
myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner”. Detta innebär 
att den utsedda myndigheten kan välja att leda räddningstjänsten eller i sin tur utse 
räddningsledare. 
 
Länsstyrelsen ska också, om en eller flera av de berörda kommunerna begär det, ta över 
ledningsansvaret för räddningstjänsten. Ett övertagande innebär att Länsstyrelsen samtidigt tar 
över ansvaret för hela den kommunala räddningstjänsten i de berörda kommunerna. 
 
Länsstyrelsen ska stödja kommunerna med underlag för beslut och prioritering rörande 
kustavsnitt och områden mot bakgrund av en olycka till havs. Underlaget omfattar miljöatlas, 
helst digital, som finns på Länsstyrelsens hemsida eller annan geografisk information, 
rapporter eller samverkan med sakkunniga inom länsstyrelsens ordinarie verksamhetsområde. 
Länsstyrelsen har vidare ansvar för samordning av krisinformationen inom ramen för 
Krissamberkan Blekinge. 
  

För mer information om kommunens organisation, Se respektive kommuns krisledningsplan.
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4. Resurser 

Ett oljepåslag kommer att generera ett stort behov av resurser. Störst behov är det av personal 
och materiel för saneringen, ett behov som finns över en längre tid. 

4.1 Personal 

4.1.1 Kommunen 
Kommunen kommer sannolikt att behöva omprioritera personal från de olika förvaltningarna. 
Mer om detta presenteras i respektive kommuns krisledningsplan.  
4.1.2 Försvarsmakten 
Försvarsmakten kan utgöra en värdefull resurs både vad gäller personal och materiel. 
 
Om möjligt vill FM gärna att begäran och samordning sker genom Krissamverkan Blekinge. 
Regionala myndigheter, räddningsledare, polis med flera (på regional och lokal nivå) har dock 
rätt att i samband med LSO hemställa om militära resurser genom direktkontakt med 
vakthavande befäl (VB) vid Militär Region Syd (MRS) som i sin tur avdelar lämpliga resurser 
från Försvarsmakten. Ur avdelad militär resurs kommer en militär insatschef (MIC) utses. Vid 
behov och vid större händelser utses samverkansofficer på regional eller lokal nivå. Utsedd 
MIC organiserar den militära insatsstyrkan och lyder under räddningsledare (motsvarande) i 
vad avser räddningsinsatsens (stödinsatsens) genomförande. 
 
När personal från FM deltar i en aktion skall regler och förhållningssätt för att undvika 
sekundärkontaminering särskilt betonas. 
4.1.3 Sjöräddningssällskapet - SSRS 
Sjöräddningssällskapet har 25 miljöräddningssläp utplacerade på sina räddningsstationer runt 
om i Sverige. SSRS agerar på begäran av ansvarig myndighet. Detta för att vid en olycka 
snabbt kunna lägga ett första förband på den marina miljön genom att med högsjölänsor ringa 
in ett eventuellt utsläpp, tills samhällets saneringsresurser hinner komma på plats. Alla släp är 
utrustade med 200-400 meter s.k. högsjöläns och 50 meter absorberingsläns. I Blekinge har 
SSRS en båt utrustad med miljösläp, stationerad i Hörvik i Sölvesborgs kommun. 
 
En överenskommelse om samarbete inom den marina miljöräddningen finns mellan 
Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen. 
4.1.4 Frivilliga organisationer 
Civilförsvarsförbundet har tagit fram utbildningar för frivilliga resursgrupper. Samtliga 
medlemmar i totalförsvarets frivilligorganisationer erbjuds utbildning och medlemskap. 
Kommunerna skriver avtal med de personer som ingår i FRG. 
 
Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation där åtskilliga medlemmar har fått 
stabsutbildning. Dessa kan mycket väl utföra samordnande uppgifter som t.ex. registrering av 
volontärer och dokumentation av arbetstider. 
 
Frivilliga Flygkåren (FFK) kan bidra med översikt av såväl ett oljeutsläpps omfattning och 
rörelse som dokumentation av stränder genom hela händelseförloppet. 
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Frivilliga Automobilkåren med tillhörande föreningar kan bidra med logistik och transporter 
av olika slag för att underlätta arbetet såväl under räddningstjänst som sanering. 
4.1.5 Frivilliga från allmänheten 
En större oljeolycka kommer att medföra ett stort massmedialt intresse och då allmänheten får 
information om olyckan kommer många att vilja hjälpa till som frivilliga. Erfarenheter från 
tidigare inträffade oljeolyckor visar att trycket från allmänheten kan bli mycket stort. Detta 
måste tas tillvara på ett positivt sätt och organisationen av frivilliga bör ske i ett tidigt skede. 
Problem som annars kan uppstå är att de utsätter sig själva för fara då de inte är medvetna om 
riskerna med oljan. Vidare finns risk för sekundärkontaminering, det vill säga en spridning till 
områden som från början inte var drabbade av oljepåslaget. 
 
MSB har efter tidigare erfarenheter tagit fram ett antal punkter som bör beaktas om frivilliga 
ska delta vid arbete med oljesanering. Dessa punkter har anpassats till hur Blekinges 
kommuner vill arbeta och presenteras här nedan: 
 

● Tydlig information om till vem eller var allmänheten kan vända sig ska finnas, via webben, 
113 13 eller kan en telefonsluss upprättas. Detta för att underlätta logistiken samt undvika 
oorganiserade frivilliga på stränderna. 

● Alla frivilliga ska registreras och anställas av kommunen. Den frivillige ska underteckna ett 
anställningsavtal och ett sekretessavtal som ska vara gällande under hela den period personen i 
fråga deltar i arbetet. Genom anställningen blir de försäkrade under arbetet. 

● Frivilliga som anställs är underställda skadeplatsledningen och har samma rättigheter och 
skyldigheter som övriga som deltar i arbetet så länge avtalet varar. 

● Inställelseplatsen bör vara lämplig för parkering samt kunna nås med allmänna 
kommunikationsmedel. Gemensam transport från inställelseplats till arbetsplats kan sedan 
organiseras. Hänsyn bör även tas till hur utbildning och information är tänkt att genomföras. 

● Frivilliga ska tillhandahållas skyddsutrustning samt få tydlig information om regler, säkerhet 
samt sin uppgift på plats innan saneringsarbetet börjar. 

● Då sekundärkontaminering vid många tidigare fall varit ett problem, då frivilliga varit 
inblandade, ska regler och förhållningssätt för att undvika detta särskilt betonas. 

● Frivilliga ingår lämpligen i fungerande grupper av utbildad och erfaren saneringspersonal som 
kan leda arbetet. 

● Man bör inte organisera fler frivilliga än man kan ta om hand – resten får återkomma.  
Stora grupper utan ledning kan orsaka mer skada än nytta. 
 

Exempel på uppgifter lämpliga för de frivilliga är: 
 

● Spana längs stränderna efter oljepåslag  
● Rensa bort sten och alger från stränder där påslag förväntas inträffa 
● Hjälpa till att dokumentera med kamera både före, under och efter ett påslag 
● Dela ut mat och utrustning. Vid livsmedelshantering skall säkerställas att riktlinjer för säker 

hantering uppfylls. 
● Hjälpa till med sanering (under organiserade former) 

Lokalt anpassade checklistor för hur man hanterar oorganiserade frivilliga kan finnas.  
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4.2 Materiel 
Ett stort materielbehov kommer snabbt att uppstå. Materiel som kommer att behövas är bland 
annat saneringsutrustning såsom till exempel spadar, uppsamlingskärl och skyddskläder. 
Materielbehovet bör identifieras i ett tidigt skede, genom möte mellan Räddningstjänst, berörd 
kommun och personal från MSB. 
 
Emergency Response Coordination  Centre, ERCC, finns i Bryssel och är den centrala 
kontaktpunkten om något land ber om hjälp via EU:s civilskyddsmekanism. ERCC har 
beredskap dygnet runt och koordinerar begäran och erbjudanden om hjälp mellan 
medlemsländerna. Förutbestämda civilskyddsmoduler har skapats för att länderna både ska 
kunna begära och erbjuda hjälp på ett förutsägbart och effektivt sätt. Modulerna består av 
förutbestämda resurspaket, bestående av utrustning och personal, som anmälts till ERCC. 
Utrustning vid miljöräddningstjänst till sjöss är en av de förutbestämda modulerna. Sveriges 
kontaktpunkt gentemot ERCC är normalt MSB förutom vid miljöräddningstjänst till sjöss då 
KBV utgör kontaktpunkt. 
 
4.2.1 Oljeskyddsdepåer 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utrustat fem mobila 
oljeskyddsdepåer som kommunerna kan använda när de egna resurserna inte räcker till. 
MSB har genom ett samarbete med Kustbevakningen placerat depåerna vid kuststationerna i 
Härnösand, Stockholm (Djurö), Göteborg, Oskarshamn och på Gotland (Slite). 
 
Kustbevakningen ansvarar för lagerhållning och underhåll av utrustningen, medan MSB har 
en egen personalpool för hantering av utrustningen vid en insats. Normalt larmas 2 personer 
ut tillsammans med ett förråd. Dessa kan instruera berörd kommun i hur utrustningen fungerar 
samt val av saneringsmetod och tillvägagångssätt. 
 
Förrådet kan utrusta cirka 500 sanerare med personlig skyddsutrustning och enklare 
handverktyg. Transporter kan utföras med terränghjuling eller båtar. 
 
Materielen ska kunna vara på plats inom 4-15 timmar vid en räddningstjänstinsats och inom 
24 timmar med saneringsutrustning. 
 
Räddningsledare inom kommunal räddningstjänst har rätt att rekvirera utrustning från MSB:s 
regionala oljeskyddsdepåer. Det kan ske genom kontakt med SOS Alarm. 

                 
                 Foto från MSB 
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4.3 Expertstöd 

4.3.1 Miljörestvärdesledare 
Miljörestvärdesledare är en viktig resurs att snabbt ta in som stöd för att kunna bedöma 
skadeomfattning och ge kunskap om agerande. 
4.3.2 Naturvårdsverkets oljejour  
Naturvårdsverket har inte längre någon oljejour. Det kan noteras att exempelvis SWECO/IVL 
(Svenska Miljöinstitutet AB) är villiga att ställa upp med stöd. Kostnaden kommer att belasta 
beställaren. Stödet utgörs av expertstöd rörande oljeskadehantering främst mot stab och 
miljöarbetet. 
4.3.3 SMHI 
Vakthavande meteorolog (VM) är en funktion som är bemannad dygnet runt. VM har tillgång 
till information om rådande och förväntat väder (upp till 10 dygn). 
 
SMHI har också experter på spridningsberäkningar i havet. 

 

Figuren visar hur SMHI och kustbevakningen kan illustrera sina spridningsberäkningar  

4.3.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Då en statlig oljeskyddsdepå rekvireras finns även möjlighet för MSB:s expertpersonal att ge 
stöd för insatsen. Detta sker genom kontakt med TiB MSB som vidarebefordrar kontaktvägar. 
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5 Arbetsmiljö  

All hantering av olja är att anse som farligt arbete. Därför ska en hög nivå på säkerhet hållas. 
Arbetsmiljöaspekter ska hanteras med noggrannhet och ständigt finnas högt på dagordningen. 
 
All personal som anlitas ska genomgå utbildning avsedd för det arbete som ska utföras. 
 
Skyddsåtgärder i form av arbetskläder, såväl av engångskaraktär för att skydda mot 
nedsmutsning, som permanent, stövlar, handskar m.m. ska tillhandahållas. En del material 
finns tillgängligt via oljeskyddsförrådet men kompletteringar kan komma att behövas. 
 
Arbetsledande personal ska se till att skyddskläder används och övervaka att tillgängliga 
regler följs. 
 
Tillbud och händelser ska omedelbart innebära att arbetet avbryts och en genomgång av 
inträffad händelse sker. Arbetsledaren bedömer om arbetet därefter kan fortgå. En rapport om 
händelsen ska lämnas muntligt till saneringsledaren som dokumenterar det inträffade. 
En uppföljning av hälsotillståndet för de som har deltagit ska ske 6 – 9 månader efter 
händelsens avslutande. Uppföljning sker genom kris- och beredskapssamordnarens försorg. 
 

 

 
Foto: Björn Larsson Rosvall 
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6. Logistik 

Logistik innefattar både transporter och all slags support. Arbetet med logistik kommer att bli 
omfattande direkt från start och det är därför viktigt att kommunen har utsett ansvariga som 
kan arbeta med dessa frågor. Samverkan med trafikverket och polisen är viktigt för att kunna 
genomföra säkra tranporter på vägarna. 

6.1 Transporter 

Transporter kommer i första hand ske på mark med persontransportfordon och lastfordon. Det 
är därför viktigt att säkerställa att tillräckligt antal transportfordon finns tillgängliga och att 
dessa är lämpliga för ändamålet. 
 
I andra hand kommer transporter till sjöss och med helikopter att vara nödvändiga för att ge 
åtkomst till öar och otillgängliga strandområden, så som klippor och skrevor som 
kontaminerats. Båtarna ska vara lämpliga att använda för transport av personal och materiel, 
såväl kontaminerat som icke-kontaminerat, samt vara anpassade till befintlig kustzon. 
Helikoptrarna kan fira ner personal men det behöver även övervägas var de kan landa genom 
samverkan med miljöåtgärder så att inte skada uppkommer. 
 
För transporter av förnödenheter behövs särskild transportorganisation skapas. 
 
Mobila toalettenheter samt tillfälliga omklädnings- och saneringsmöjligheter behöver 
iordningsställas så att de finns tillgängliga i samband med att personal transporteras ut för 
första insats. Samordning mellan behoven ska alltså ske.  

6.2 Support  

Det som avses med support är de faciliteter som ska flyttas ut till området för att stödja den 
personella insatsen. Det som placeras mer permanent är toaletter, omklädningsmöjligheter och 
saneringsställen. Det som är rörligt är förnödenheter och materiel som transporteras utifrån 
den aktivitet som pågår dagligen.  

6.3 Nedfartsvägar 

För att tillgängligheten till kustlinjen ska vara så god som möjligt krävs att det i 
kustzonsplaneringen skapas möjligheter att vid en olycka komma fram till drabbat område. 
Vissa områden är inte möjliga att göra tillgängliga permanent. Det ska dock finnas beredskap 
för att göra tillfälliga nedfartsvägar till de platser som är möjliga att nå från landsidan.  
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7. Miljö 

7.1 Miljöinsatsen 

Målsättningen är att, så långt det är möjligt, minska skadeverkningar på miljön vid ett 
oljeutsläpp. Stöd och kunskap kan fås från kommunens miljöavdelning, länsstyrelsen, 
Kustbevakningen eller andra myndigheter och organisationer. 
 
Kustområdena i kommunen är av stor betydelse för såväl friluftsliv som växt- och djurliv.  
Större delen av Blekinges kuststräcka är klassificerad av statliga myndigheter som 
skyddsvärd. Kuststräckan är lång och skärgården består av ett stort antal öar varav många är 
skyddade områden. För utvärdering och tolkning av särskilt känsliga områden är kommunens 
miljöavdelning en viktig resurs.  

7.2 Prioritering 

Det är viktigt att göra en prioritering av vilka områden som är särskilt skyddsvärda vid den tid 
som en händelse inträffar. Under en händelse ska miljöarbetet inriktas på prioritering av 
räddande insatser, såväl för det ekologiska sammanhanget som för mänskliga aktiviteter i 
området. Det kan förutses att en oljehändelse ger långvariga konsekvenser för miljön inom 
området. 
 
Dokumentera om möjligt kusten samt nedfarter och tillfartsvägar både innan och efter oljan 
kommit in med fotografier. Dokumentera även under saneringens gång, vilket behövs för 
uppföljningen. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelning alternativt miljöförbund ska därför peka ut de områden som 
ur miljösynpunkt är särskilt skyddsvärda. Som grund för ett sådant beslut finns dels 
Länsstyrelsens miljöatlas och dels övriga kunskaper om miljöns beskaffenhet och känslighet 
ovan och under havsytan. Prioriteringen bör ha inriktningen av rekommendationer. 
 
Efter en händelse är det viktigt att korrekta insatser och prioriteringar av återställningsarbetet 
sker. Miljöarbetet behöver därför ha både ett kortsiktigt och ett långsiktigt fokus i arbetet med 
att återställa de ekologiska förutsättningarna såväl på land som i havet. 

7.3 Miljöatlas 

Länsstyrelsens miljöatlas utgör ett underlag för bedömning och prioritering av känsliga 
områden vid olika tidpunkter under året. Den omfattar även en beskrivning av de markerade 
områdena med översiktlig förklaring till vilka tider på året som häckning förekommer, vilka 
saneringsmetoder som är möjliga osv. Miljöatlasen finns så väl i kartboksform som digitalt 
och kan laddas ner från länsstyrelsens webbsida. Kommunens miljöavdelning ansvarar för att 
handha och tolka miljöatlasen. 
 
Använd miljöatlasen för att prioritera vilka områden som ska saneras först. 
 
Rådgör med länsstyrelsens naturvårdsavdelning. 
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Välj saneringsmetod efter strandtyp och årstid. 
 
När prioritering är gjord ska Kustbevakningen meddelas så att de kan prioritera sina insatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Kustzonsplaneringens roll 

Kustzonsplaneringen roll i oljeskyddsarbetet har tre dimensioner, före, under och efter. Före 
en händelse är det viktigt att en oljehändelse värderas i förhållande till hur kustzonen kan och 
ska utvecklas. 
 
Under en händelse ska det material som ligger till grund för planeringen kunna hanteras så att 
korrekt information kan ges till dem som agerar i händelsen samt underlätta för insatsens 
genomförande. 
 
Efter en händelse är det viktigt att de insatser som gjorts under händelsen kan hanteras korrekt 
som ett underlag för återställande eller förändring av användningsområden i kustzonen. 
 
Det är kommunernas planavdelningar som hanterar kustzonsplaneringen. 

7.5 Offervik 

Om det inte finns en lämplig hamn för ett nödställt fartyg kan en grundsättning för att undvika 
att fartyget sjunker bli aktuell. Ett sådant beslut kan grundas på miljöräddningstjänst till sjöss, 
Kustbevakningen, eller sjöräddningstjänst, Sjöfartsverket. 
 
Före beslut om användande av offervik ska respektive myndighet till kommunen meddela 
vilken vik och vilka miljökonsekvenser användandet av viken får. Myndigheterna ska också 
ange vilka skyddsåtgärder som myndigheterna vidtar. 

7.6 Nödhamn 

Sjöfartsverket har i dagsläget (2017) inga utpekade nödhamnar i Östersjön för att kunna 
hantera ett läckande oljefartyg. 
  

Senaste versionen av Miljöatlasen för Blekinge på Länsstyrelsens hemsida.
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/manniska-och-
samhalle/krisberedskap/miljoatlas/Pages/miljoatlasomraden.aspx
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8. Fågel och vilt 

Ett oljeutsläpp till havs får oftast stora konsekvenser på djurlivet. Skador på fågel och vilt är 
normalt sett inte räddningstjänstens ansvar. Undantag bör tas när skadorna är i sådan 
omfattning att det är fråga om miljöskada eller hot om miljöskada. Räddningsledaren bör då 
kontakta länsstyrelsen för hjälp och råd i ärendet.  

8.1 Frivilligorganisationer 

Exempel på frivilligorganisation för fåglar och vilt är Nordens Viltrehabilitering, 
www.viltrehab.se och Katastrofhjälp för Fåglar och Vilts riksförbund, www.kfv-riks.se. Dessa 
organisationer kan besitta stor kunskap kring omhändertagande av fågel och vilt och är därför 
värdefulla att samverka med i ett tidigt skede. 
 
I ett tidigt skede kan frivilligorganisationen skicka ut strandvakter för att kontrollera 
förutbestämda sträckor. Strandvakterna kan rapportera förekomst av olja, fåglar och 
eventuella oljeskadade fåglar och vilt. Rapportering sker till den oljeansvarige i den egna 
organisationen som i sin tur rapporterar vidare till räddningsledaren.  

8.2 Resursbehov  

Frivilligorganisationerna har egna lokaler och utrustning. Vid stora insatser kan det dock 
uppstå behov av ytterligare lokaler och skyddsklädsel till dem som utför tvättning. Lokaler för 
tvättning ska vara väl ventilerade och det måste finnas riklig tillgång till varmvatten. 
Skyddsklädseln ska vara vattentät (regnställ eller liknande) med gummistövlar och 
engångshandskar.  

8.3 Avskjutning av oljeskadade fåglar 

De djur som inte bedöms kunna återföras till ett liv i frihet och reproduktion eller som inte går 
att fånga ska humant avlivas. Vid behov av skyddsjakt bör samverkan ske mellan polis, 
kommun och skyddsjägare. 

8.4 Döda djur 

Döda djur klassificeras som riskavfall och ska hanteras därefter. Precis som annat riskavfall 
bör de lagras i containrar för vidare transport till lämpligt behandlingsställe. 

8.5 Information 

Det är viktigt att tidigt kontakta frivilligorganisationens oljeansvarige för att informera om 
oljans egenskaper och farlighet. Vidare ska det beslutas om hur arbetet med att ta in 
volontärer från allmänheten ska fungera. 
 
Skadade djur och eventuell avskjutning av dessa väcker starka känslor hos allmänheten och 
det är därför viktigt att gå ut med tydlig information, om arbetet, i massmedia.  
 

67



 

 Oljeskyddsplan Blekinge ~ 19 ~

9. Avfallshantering 

När kontaminerat/oljeskadat material har samlats in skall det om möjligt forslas direkt till 
slutlig upparbetningsplats/slutlagring. 

9.1 Sanering 

Vid en oljeolycka till havs med strandsanering som följd genereras ofta stora mängder avfall. 
Det finns flera olika saneringsmetoder som kan tillämpas vid en oljeolycka. Valet av 
saneringsmetod är beroende av strandtyp, mängd och typ av olja, väderförhållanden, årstid 
samt tillgänglighet till och från skadeplatsen. Generellt gäller att ju tidigare och mer kraftfullt 
man kan sätta in insatser mot ett oljeutsläpp, desto större är chansen att bekämpningen blir 
framgångsrik. 
 
 

 

 
Kommunen behöver ha kapacitet att ta omhand den olja som samlats in i strandzonen samt 
den olja som tagit upp till sjöss av miljöräddningsfartygen. Väl planerade och förberedda 
mellanlagrings- och upparbetningsplatser för det insamlade avfallet är ofta en avgörande 
förutsättning för effektiv bekämpning och sanering vid stora oljeutsläpp. Det kan vara svårt 
att avgöra avfallets sammansättning och bör därför alltid utgå från att oljeavfallet utgör farligt 
avfall och behandla det därefter. 1 m3 utsläppt olja kan beroende på var det plockas upp bli 
till 10m3 avfall. Det kan vara effektivt att städa stränder efter höststormar, innan olja slår på. 

9.2 På skadeplatsen 

Om tid finns före det att olja slagit på land är det att rekommendera att inventera och städa 
längs den kusten där olja förväntas komma. Detta för att veta när stranden är återställd till sitt 
ursprungliga skick samt för att minimera mängden avfall.  
Säkerhet och disciplin på skadeplatsen är viktigt. Detta för att inte sprida det farliga avfallet 
vidare till andra platser än det redan drabbade. Saneringsarbetet leds av en utsedd 
saneringsledare. 
9.2.1 Sortering av avfall 
Uppsamlat avfall bör sorteras i möjligaste mån. Upptagen olja och oljekontaminerat avfall, 
läggs i exempelvis plastsäckar och uppsamlingskärl, vilka därefter samlas i täta containrar i 
närheten av uppsamlingsplatsen. Täta geotextildukar på marken skyddar och förhindrar 
ytterligare spridning. Annat, icke oljekontaminerat, avfall bör sorteras för sig för att minimera 
mängden farligt avfall. 
Döda fåglar klassificeras som riskavfall och ska hanteras därefter. Döda djur bör lagras i 
containrar för vidare transport till lämpligt behandlingsställe. 

  

Saneringsmanual för svenska stränder finns digitalt på 
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf

.
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9.3 Hamnar 

Hamnarna är en resurs för upptagning och omlastning av förorenat material. Tillgängligheten 
till hamnen och infrastrukturen är en avgörande faktor för att lastbilar ska ha möjlighet att 
hämta materialet för vidare transport. 
 
Kustbevakningens båtar har avtal med transportör, vilken vid kaj tömmer båtarna på olja 
upptagen till havs. 
 
Det är i många fall önskvärt att spärra av hamnar som riskerar att påverkas av oljebältet för att 
undvika att olja tränger in och förorenar hamnområdet. Hamnarnas uppbyggnad gör dem ofta 
svårsanerade och de är dessutom ofta fyllda med båtar. En avspärrning innebär dock risk för 
konflikter med båtägare, rederier etc. vilka är beroende av hamnen. 

9.4 Mellanlagring 
9.4.1 Anmälan och Tillstånd 
Mellanlagring av oljeavfall är anmälnings- eller tillståndspliktigt beroende på vilka mängder 
som mellanlagras. Vid anmälningsplikt måste anmälan lämnas in i god tid innan 
mellanlagring påbörjas, medan det vid tillståndsplikt krävs tillstånd innan verksamheten 
påbörjas. Detta innebär att oljeavfallet enligt nuvarande lagstiftning måste mellanlagras eller 
omhändertas vid befintliga anläggningar. Det kan bli en praktisk svårighet om de befintliga 
anläggningarna inte har möjlighet att ta emot allt avfall som uppstår inom en relativt kort 
tidsperiod på grund av t.ex. avsaknad av uppsamlingskärl eller mängdbegränsningar i 
tillståndet. 
 
Om lagringen av avfallet sker på annan plats än där saneringen pågår ses lagringen som en 
mellanlagring av avfall eller farligt avfall, vilket är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt 9 
kap. Miljöbalk (1998:808) 
9.4.2 Regionala anläggningar 
Vid ett större oljepåslag finns risken att kvoten för mellanlagring på kommunens egen 
avfallsanläggning kommer att fyllas. Det krävs därför ett samarbete mellan regionala 
anläggningar lämpliga för omhändertagande av avfall. 
 
Hässleholm, Vankiva har en lagringskapacitet på 60 000 ton oljeskadade massor och har 
möjlighet att behandla 30 000 ton årligen. Nuvarande Marksanering Sydost AB har i 
anslutning till Uppvidinge kommuns anläggning på Linneberga en anläggning för 
mellanlagring och behandling av oljeförorenad jord med tillstånd att ta emot och behandla 
180 000 ton under en treårsperiod och upp till 60 000 ton per tillfälle. Om det kommunala 
monopolet för farligt avfall från verksamheter tas bort kommer anläggningen sannolikt att 
övergå i annan regi. (Angivna volymer år 2017) 

9.5 Slutlagring/Upparbetning 
Att från skadeplats transportera avfallet direkt till slutlagring eller upparbetning är att föredra 
då hanteringen av avfallet minskar.  
 
Det finns ett flertal företag vilka kan ta emot oljeskadat material. Se kontaktlista.  
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10. Kommunikation 

10.1 Vikten av kommunikation 
En oljeolycka kommer att ställa stora krav på kommunikationsarbetet. Allmänhet, massmedia, 
medarbetare, myndigheter och organisationer kommer att ha stora behov av snabb och korrekt 
information. Samordning av detta sker genom Länsstyrelsen försorg inom ramen för 
Krisberedskap Blekinge. 
 
Förmågan att snabbt ta emot och ge information kan vara en faktor som begränsar skador på 
egendom och miljö och avlastar räddningspersonal och stab genom att frågor från allmänhet 
och massmedia minskar. 
 
Det övergripande informationsarbetet leds och samordnas från den stab som leder räddnings-, 
eller saneringsarbetet, men varje deltagande organisation ansvarar för den egna 
informationsverksamheten. Arbetet ska bedrivas proaktivt och med största möjliga öppenhet.  

10.2 Samverkan 
Samverkan är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt arbete. Vid ett större oljepåslag kommer 
många myndigheter, kommuner och organisationer att vara inblandade och väl fungerande 
kontaktvägar mellan de kommunikationsansvariga i respektive organisation är nödvändiga. 
 
Inom ramen för Krissamverkan Blekinge finns ett nätverk för informationschefer som är en 
bra grund för samverkan och uthållighet i kommunikationsarbetet. 

10.3 Omvärldsbevakning 
Omvärldsbevakning är ett inslag i kommunikationsarbetet som är viktigt i dagens 
medielandskap där information sprids oerhört fort och ofta på nya vägar som exempelvis via 
sociala medier som Facebook och Twitter. 
 
Omvärldsbevakningen ger ett kvitto på att den information som lämnas uppfattas rätt eller en 
varningssignal om att felaktig information sprids. 

10.4 Bemanning 
Enligt respektive kommuns planer för informationshantering/krisledning/extraordinär 
händelse.  

10.5 Styrdokument 
Respektive kommuns informationspolicy och ledningsplan vid extraordinära händelser. 

10.6 Intern och extern information 
● Intern information sker i respektive deltagande organisation. Deltagande 

organisationer svarar för den egna informationen. Samordning sker i stab. 
● Extern information sker efter ansvarsområde. Deltagande organisationer svarar för det 

egna ansvarsområdet. Samordning sker genom Länsstyrelsen samverkansansvar inom 
Krisledning Blekinge.   
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10.7 Målgrupper 

Det finns flera målgrupper för arbetet. Ofta leder dramatiska händelser till att allt 
kommunikationsarbete koncentreras till media. I ett tidigt skede är det en styrka då det är ett 
snabbt sätt att sprida information brett, men ett bra kommunikationsarbete måste ske parallellt 
till flera målgrupper. 
 
Viktiga målgrupper är till exempel: 

● Direkt berörda, markägare, sjöfart/fiske osv. 
● Internt 

o Deltagande personal, även frivilliga 
o Övrig personal/verksamheter som påverkas 

● Externt  
o Samverkande myndigheter/organisationer 
o Allmänheten 

● Media 
 
I princip har alla målgrupper samma informationsbehov, det som skiljer är främst hur 
informationen prioriteras till respektive målgrupp. 

10.8 Kommunikationskanaler 

I första hand används externwebb/intranät och sociala medier för i kommunikation, det är de 
överlägset snabbaste och mest tillgängliga kanalerna. Kommunernas hemsidor är väl 
etablerade och har hög trovärdighet. 
 
Tryckt information är fortfarande viktig och en del av den kan med fördel vara förberedd för 
att snabbt kunna tryckas. Det kan till exempel röra sig om information till frivilliga om hur 
man rör sig i drabbade områden eller information till markägare. All tryckt information bör 
också finnas på webben. 
 
Direkta möten är en bra kommunikationsväg, till exempel med direkt drabbade eller media. 
Tryckt information bör alltid komplettera vid möten. 
 
De traditionella kontaktvägarna kommer att användas av både media och allmänhet. Det är 
viktigt att personal i växel, reception och andra som har externa kontakter informeras om var 
de hittar aktuell information och vart de kan hänvisa frågor. 

10.9 Media 

En bra relation och samverkan med media är viktigt, oavsett om det gäller att sprida 
information till allmänheten eller att svara på kritiska frågor som media har. 
 
Media får samma information som alla andra, men har särskilda behov av att få snabb 
information, kunna nå nyckelpersoner och få möjlighet att besöka skadeplatser. 
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11. Dokumentation 

Allt som sker i samband med ett oljepåslag ska noga dokumenteras i text och bild för att det 
efteråt ska gå att ta del av beslutsunderlag, ansvarsfördelning och underlag för 
kostnadsberäkning. 
 
Ansvarig för att dokumentationen genomförs är räddningsledaren respektive saneringsledaren. 
Det är av största vikt att dokumentationen säkerställs vid övergång mellan 
räddningstjänstskedet och saneringsskedet. Bilddokumentationen kan göras av 
Kustbevakningsflyget, FFK,  lämplig personal inom kommun eller räddningstjänst alternativt 
köpas av något företag. 

11.1 Före  

Kusten bör dokumenteras även före oljan når land för att i efterhand ha underlagsmaterial vid 
ersättningsfrågor. Foto- och videodokumentation på kusten, nedfarter och tillfartsvägar bör 
genomföras. 

11.2 Under 

Den mest omfattande dokumentationen görs löpande under insatsen. Samla in foto och video 
på saneringsmetoder, skador och händelseförlopp. Kustbevakningen ansvarar för att ta 
oljeprover på utsläppet dels för att identifiera källan och dels för att olika oljor innebär olika 
risker och kan kräva olika saneringsmetoder.  

11.3 Efter 

När saneringsskedet är över är det nödvändigt att göra en sista dokumentation om effekterna 
av oljeutsläppet och saneringen. Foto och video kan användas för en jämförelse av kusten 
innan oljan nådde land. Tillfartsvägar och tidigare skyddade områden kan ha belastats hårt 
under saneringen och en tydlig dokumentation underlättar när ersättningsanspråk ska hanteras. 

11.4 Dokumentationsstöd 

Dokument som kan användas för planering och dokumentation för bemanning, dagrapport 
och miljöuppföljning finns i MSB:s Oljeskyddspärm. Där finns även dokument för 
skyddsvärda områden som kan användas för att i förväg skapa en samlad bild av läget i 
kommunen. 
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12. Ekonomi 

Ett oljeutsläpp till havs är en väldigt kostsam händelse för samtliga berörda parter. Utgifterna 
för sanering är faktiska, mätbara och relativt enkla att dokumentera.  
Det som gör en kostnadsberäkning efter ett oljepåslag svårt är de socioekonomiska 
kostnaderna med konsekvenser på diffusa värden som skador på natur, minskad turism och 
effekter på näringslivet. 

12.1 Ersättning 

En kommun har rätt till ersättning från staten för kostnader vid kommunal räddningstjänst och 
sanering med anledning av utflöde i vatten av olja eller andra skadliga ämnen. Ersättning för 
kommunernas kostnader i samband med saneringsarbetet regleras i 7 kap. Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. 
 
Kommunen erhåller normalt ersättning från staten. Förutsättningen är att utgifterna bedöms 
relevanta och att dokumentationen är god. 
 
Administrationen av ersättning från staten kan vara tidsödande. Det kan ta upp till ett år att 
erhålla ersättningen och kommunen ersätts inte för eventuella ränteförluster.  
 
Staten i sin tur återsöker sina utgifter. Kostnader för bekämpning och sanering efter stora 
oljeutsläpp till havs ska bekostas av orsakande fartygs egen försäkring. I de fall denna inte 
täcker kostnaderna kan medel fås från en internationell fond för skador efter oljeutsläpp från 
tankfartyg. Mot ovanstående bakgrund är det mycket viktigt att alla åtgärder och insatta 
resurser dokumenteras fortlöpande och detaljerat för framtida skadeståndskrav. 

12.2 Upphandling 

Även vid en extraordinär händelse gäller Lag (1992:1528) om offentlig upphandling för 
kommun och räddningstjänst. Utrymme finns dock för undantag och genomförande av så 
kallade direktupphandlingar. Direktupphandling får endast användas om upphandlingens 
värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Ett synnerligt skäl kan vara att en viktig insats 
vid ett oljepåslag väsentligt fördröjs om ett anbudsförfarande ska tillämpas vid en aktuell 
upphandling. Eventuell direktupphandling måste prövas vid varje enskilt fall och i de fall 
direktupphandling tillämpas ska skälen dokumenteras. För direktupphandling när synnerliga 
skäl saknas gäller att värdet inte får överstiga 15 % av tröskelvärdet för varor och tjänster. 
Tröskelvärdet fastställs av regeringen vart annat år. 
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13. Avveckling 

Efter den akuta fasen vid en oljeolycka till havs följer, beroende på utsläppets omfattning, ett 
långt saneringsskede. När saneringsarbetet så småningom börjar trappas ner är det samtidigt 
viktigt att planera för hur avvecklingen ska gå till då både organisation och materiel behöver 
anpassas efter det minskade behovet av resurser. Informationsbehovet är ofta stort en lång tid 
efter avslutad händelse liksom det administrativa arbetet och bör därför avvecklas långsamt. 
 
Ute på fältet behöver den materiel som har använts samlas in, återställas och rengöras. En 
inventering över vad som behöver kompletteras eller ersättas ska göras och de nationella 
oljeskyddsförråden ska återställas i funktionsdugligt skick och återlämnas till utlånande 
räddningstjänst. 
 
Erfarenheter och reflektioner från involverad personal behöver systematiskt samlas in. 
Eventuella skador och ersättningar dokumenteras och sammanställas. För den personal som 
varit utsatt för särskilda påfrestningar bör vid behov avlastningssamtal eller debriefing 
erbjudas. 

13.1 Utvärdering och sammanställning 

Efter insatsen är det viktigt att avsätta tid för utvärdering och sammanställning av händelsen.  
För att kunna dra slutsatser och hitta framgångsfaktorer samt förbättringsområden behöver 
relevanta uppgifter samlas in. Efter insatsen ska även MSB ha en förteckning över den 
materiel som använts och en redogörelse för erfarenheterna av insatsen. 
 
Exempel på faktaunderlag lämpliga vid utvärdering: 

o Loggbok och dokumentation  

o Materielåtgång och personalomsättning 

o Artiklar och material från massmedia  

o Ekonomisk redovisning 

o Erfarenheter från berörd personal och samverkande myndigheter 
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14. Utbildning och övning 

För att öka kommunernas förmåga att hantera konsekvenserna av en oljeolycka till havs är 
regelbunden utbildning och övning en förutsättning. Detta bör därför genomföras 
kontinuerligt i respektive kommun samt i samverkan med berörda aktörer. 
 
Exempel på fokusområden vid utbildning och övning relaterad till oljeskydd är:  

o Oljeskyddsplanens innehåll 

o Roller och ansvar, den egna organisationens samt de samverkande myndigheternas 

o Ledning, samverkan och kommunikation 

o Länsstyrelsens Miljöatlas 

o Metoder för dokumentation  

 

Utbildnings- och övningsinsatsernas innehåll, kontinuitet och omfattning regleras inom respektive 
kommuns ordinarie utbildnings- och övningsverksamhet för krisberedskap.  
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15. Bilagor 

 

A. Hamnar i Västra Blekinge 
 

B. Hamnar i Östra Blekinge 
 

C. Checklistor 
- Logistik 
- Information 
- Miljö 
- Hantering av frivilliga 
- Hantering av fåglar och vilt 

D.  Kommunspecifika avsnitt 
Karlskrona 
Ronneby 
Karlshamn 
Sölvesborg 
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Bilaga A  Hamnar i Västra Blekinge 

 

Vägga Fiskhamn
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Innerhamnen Vindhamn
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Munkahusviken
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Stillerydshamnen
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Bilaga B  Hamnar i Östra Blekinge 

I denna bilaga återfinns kartor över vilka områden i vatten som skall betraktas som hamn och där 
Räddningstjänsten Östra Blekinge svarar för räddningsinsatser. Hamnområden markeras med  

resp.  i kartorna. Observera att kartorna har olika skalor. 

 

Karlskrona kommun 

Kristianopel

Svanhalla

Sandhamn

Långören











Torhamn

Inlängan

Stenshamn

Ungskär







Ekenäs

Sturkö






Karlskrona




 


Hasslö

Mjövik
Slättanäs











Gö

Ronnebyhamn










Tromtö




 Finskan/

KungsholmenAspö

 

Karlskrona kommun 
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Aspö (Djupvik, Madsviken) 

ASPÖ

Trashallaudden

Maden

Djupvik

Norra strand Drottningskär

Madsviken

Gåraviken

Militärt skyddsområde

Bollösund

Djupvik
Tokarör

Fotb.
pl.

Häjenabben

Sällevik Älmevik

 

Aspö  (Lökanabben) 

SKÄR

DROTTNING-
SKÄR

KARLSKRONA

KARLSKRONA

KARLSKRONA
STADSFG

DROTTNING-

Drottningskär

Vattengårdsviken

Halvvägssten Godmorgon
Skjutområde

Tennisb.Skjutbana

Aspö Aspösund
Kungsholmens

Aspösund

KastelletSkola

skjutvarningsfyr Finskan

Bobbeskär

Bäck
Ällenabben

Bäckamuren
Kungsholmen

Ällenabben

Kungsholmen
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Ekenäs, Senoren 

Badplats

Kuraberget

Knop
Sillahallen
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Hasslö (Garpahamnen och Hallarna) 
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Långören 

 

Mjövik
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Sandhamn 

 

Stenshamn 
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Sturkö (Ekenabben, Sanda) 

 

Svanhalla 
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Torhamn 

 

Ungskär 
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Ronneby kommun 
Gö 

 
Ronneby hamn, Ekenäs, Karön och Angelskog
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Slättanäs 

 

Tromtö 

  

95



 

 Oljeskyddsplan Blekinge ~ 47 ~

BILAGA  C _   CHECKLISTOR                                     _                                 

Checklista för logistik 
 

Före oljan når land 
 

✓ Undersök vilka transportmöjligheter som finns för olika förnödenheter, personal etc. 
 

✓ Peka ut lämpliga nedfartsvägar för tillgänglighet till strandremsan med tyngre fordon i 
samarbete med Trafikverket 

 
 
Under 
 

✓ Transport av personal till och från saneringsplatser 
 

✓ Omklädningsmöjligheter för personal i fält 
 

✓ Toalett – och tvätt möjligheter till saneringsplatsen 
 

✓ Mat och dryck i portionsförpackningar till personal i fält 
 

✓ Separat sophantering för icke kontaminerat material 
 

✓ Omhändertagande av kontaminerat material på saneringsplatsen 
 

✓ Transport av utrustning och materiel till och från saneringsplatsen 
 
 
Efter 
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Checklista för information 
 

✓ Utse en informationsansvarig i ansvarig stab 

✓ Kontroll av att kontakt finns med Länsstyrelsen 
 

✓ Skapa direktkontakt och tydliga kontaktvägar med informationsansvariga i berörda 
kommuner, myndigheter och andra organisationer 
 

✓ Samordna informationsarbetet mellan inblandade aktörer och klargör vem som 
ansvarar för vad (exempelvis Kustbevakningen svarar för arbetet till sjöss, 
räddningstjänsten för räddningsarbetet på land osv.).  Var tydlig i kommunikationen 
om hur ansvarsområdena fördelas.  

✓ Ta fram utkast till texter för hur vi hanterar exempelvis, frivilliga, oljeskadad fågel, 
avspärrningar, farlighet, etc. 

✓ Tala om när ny information lämnas (t ex efter stabsgenomgångar, återkommande 
presskonferenser/pressträffar/pressmeddelanden efter dagens inriktning/arbete) 

✓ Förbered för en upplysningscentral 

 
✓ Förbered för tillströmning av media och ev. studiebesök på plats (alla på en gång) 

Detta ger en samlad bild av läget. 
 

✓ Tala om när ny information lämnas nästa gång (t ex efter stabsgenomgångar, 
återkommande presskonferenser/pressmeddelanden eller dagens inriktning/arbete) 
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Checklista för miljö 
 
Före oljan når land 

✓ Dokumentera känsliga miljöer i Miljöatlasen, gärna årligen 
 

✓ Dokumentera så mycket utav kusten som möjligt under pågående händelse – Hur såg 
det ut precis innan olja slog på land? Det kan bero på flera faktorer exempelvis årstid. 

 
 
Under 

✓ Dokumentera under hela händelsen, en bild säger mer än tusen ord  
 

✓ Informera Kustbevakningen om de områden som är särskilt känsliga för denna 
händelse nu 

 
✓ Utvärdera kontinuerligt påslag och resultat av saneringen 

 
✓ Prioritera insatser utifrån händelsens utveckling 

 
 
 
Efter 

✓ Ta fram en plan för återställande 
 

✓ Dokumentera läget efter sanering 
 

✓ Följ området under minst 5 år för att se vilka förändringar som sker. Området som 
följs kan avgränsas i sträcka 
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Checklista för hantering av frivilliga 
 
Erfarenheter från tidigare inträffade oljeolyckor visar att människor gärna vill hjälpa till och 
att trycket från allmänheten därför kan bli stort. För att undvika en folkrusning till 
påslagsplatsen måste organisation av frivilliga ske i ett tidigt skede. Kommunen kan bemanna 
växel för att ta emot anmälningar. Personal från kommunen alternativt annan organisation (till 
exempel FRG) kan möta upp på inställelseplatsen och hjälpa till med registrering.  
Förberedelser 
 

1. Upprätta telefonnummer där volontärer kan anmäla sig. Kommunen bemannar denna 
växel. Vid anmälan efterfrågas namn och telefonnummer.  

2. Pressmeddelande: Ge information om olyckan! ”Eventuellt kommer behov av frivillig 
hjälp att uppstå. Volontärer uppmanas att ringa telefonnummer XX och anmäla sig 
genom att lämna namn och telefonnummer.”   

3. Informationen ska även läggas på Räddningstjänstens och kommunens hemsida.  
4. Bestäm en lämplig inställelseplats. Då plats väljs måste lämpliga tillfartsvägar och 

möjligheten till parkering beaktas. Vidare är det lämpligt att det finns öppna ytor där 
information och utbildning kan ges. Val av plats kan diskuteras med ansvariga vid 
saneringsdepån och gatuenheten på kommunen.  

5. Informera ansvarig personal från oljeskyddsförrådet samt KFV om pressmeddelandet 
och meddela dem att ta kontakt med staben då behov av volontärer uppstår.  

Då behov uppstår 
 

1. Kommunen meddelas om hur många frivilliga som behövs, var de ska inställa sig och 
när detta ska ske. De ringer sedan upp anmälda personer och ger dem informationen.  

2. Personal från kommunen eller FRG tar sig till inställelseplatsen och hjälper där till 
med att ta emot frivilliga. De frivilliga ska registreras med namn, adress, 
telefonnummer och personnummer. De ska även underteckna ett anställningsavtal.  

3. Samtliga skall sedan genomgå en utbildning anpassad till de arbetsuppgifter denna ska 
utföra. Genomgång av material, utrustning och säkerhet ska genomföras.  

4. Utdelning av skyddsutrustning samt mat och dryck ska ske.  
5. Organisera gemensam transport från inställelseplats till arbetsplatsen och se till att 

även återtransport är säkerställd.  
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Checklista för hantering av fåglar och vilt 
 

Före oljan når land 

✓ Ha en plan och strategi för hur ni tänker hantera oljeskadade fåglar och vilt 

✓ Upprätta kontakt med frivilliga hjälporganisationer som är kunniga på området såsom 
exempel Katastrofhjälp Fåglar och Vilt, www.kfv-riks.se 

✓ Kontrollera vilket behov som kan komma att uppstå, vad gäller till exempel lokaler 
och skyddskläder och planera för detta. 

✓ Ha en plan för hur ni tänker hantera frivilliga som anmäler att man vill hjälpa till.  

Anmälan och registrering. 

 

Under  

✓ Kontakta kommunens skyddsjägare 

✓ Gå tidigt ut med information i massmedia och berätta om det arbete som bedrivs. 

✓ Informera om vart man skall anmäla sig om man vill hjälpa till som frivillig.  

✓ Mat och dryck i portionsförpackningar är praktiskt till personal i fält. 

✓ Transport av personal till och från saneringsplatsen anordnas enklast med exempelvis 
bussar för att undvika sekundärkontaminering.  

 

Efter 
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BILAGA D   KOMMUNSPECIFIKA AVSNITT  

Karlskrona kommun 
Inledning  

Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser utgör ramarna för hur en oönskad 
händelse ska hanteras i Karlskrona kommun. Oljeskyddsplanen är en del av kommunens 
samlade krisberedskap 

Karlskrona kommun har sedan tidigare en Oljeskyddsplan för Karlskrona kommun (2012) 
som har utgjort en del av underlaget i framtagandet av denna plan. 

Oljeskyddsplanen med tillhörande bilagor skall revideras minst en gång per mandatperiod. 
Kommundirektören ansvarar för att erforderliga revideringar genomförs tillsammans med 
övriga kustkommuner och räddningstjänster i Blekinge. 

Oljeskyddsplanen ska förutom i pappersformat finnas tillgänglig via Intranätet för att alltid 
vara tillgänglig för alla berörda var som helst ifrån. 

1 Inledande åtgärder  

Larmrutiner för Karlskrona kommun beskrivs i Ledningsplan vid kriser och extraordinära 
händelser 

2 Ansvarsfördelning 

Karlskrona kommuns organisation vid kriser beskrivs i Ledningsplan vid kriser och 
extraordinära händelser. 

Saneringsledare utses av kommunens Krisledningsgrupp i samråd med räddningstjänsten. 

3 Aktörer 

Inget kommunspecifikt 

4 Resurser 

Krisledningsgruppen ansvarar för att bemanna stagen så att erforderliga uppgifter löses. 
Krisledningsgruppens uppgifter presenteras i Ledningsplan vid kris och extraordinära 
händelser. 

Vid behov av frivilliga resursgrupper (FRG) sker inkallelse enligt ordinarie rutiner. 

Vid anställning av frivilliga ska försäkringsbolaget kontaktas. 

5 Arbetsmiljö 

Inget kommunspecifikt. 

6 Logistik 

Krisledningsgruppen ansvarar för att bemanna stagen så att erforderliga uppgifter löses. 
Krisledningsgruppens uppgifter presenteras i Ledningsplan vid kris och extraordinära 
händelser. 
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7 Miljö 

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning ansvarar för kunskap angående 
miljöprioriteringar och hantering av oljeskadade djur. 

8 Fågel och vilt 

Inget kommunspecifikt 

9 Avfallshantering 

I Karlskrona kommun har Affärsverken AB kunskap och erfarenhet av hantering av farligt 
avfall på anläggningen i Bubbetorp. 

10 Kommunikation 

Krisledningsgruppen ansvarar för att bemanna stagen så att erforderliga uppgifter löses. 
Krisledningsgruppens uppgifter presenteras i Ledningsplan vid kris och extraordinära 
händelser. 

Karlskrona kommuns kommunikationsavdelning på kommunledningsförvaltningen ansvarar 
för informationshanteringen. 

11 Dokumentation 

Krisledningsgruppen ansvarar för att bemanna stagen så att erforderliga uppgifter löses. 
Krisledningsgruppens uppgifter presenteras i Ledningsplan vid kris och extraordinära 
händelser. 

12 Ekonomi (Oljeskyddsplan för Karlskrona kommun 2007) 

Krisledningsgruppen ansvarar för att bemanna stagen så att erforderliga uppgifter löses. 
Krisledningsgruppens uppgifter presenteras i Ledningsplan vid kris och extraordinära 
händelser. 

13 Avveckling 

Metoder för avveckling och erfarenhetsgenomgång av Karlskrona kommuns 
krisledningsarbete presenteras i Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser. 

14 Utbildning och övning Utbildning och övning regleras i Ledningsplan vid 
extraordinära händelser (2007). 

Krisledningsgruppen ansvarar för att bemanna stagen så att erforderliga uppgifter löses. 
Krisledningsgruppens uppgifter presenteras i Ledningsplan vid kris och extraordinära 
händelser. 

15 Bilagor 

Inget kommunspecifikt. 
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Ronneby kommun 
Inledning  

Av Ronneby kommuns handlingsplan framgår att revidering ska ske minst en gång per 
mandatperiod. Detta avser även de särskilda planer som framtagits. 

Löpande uppdateringar av oljeskyddsplanen vad avser kontakter, listor och samverkande 
parters organisation åvilar säkerhetssamordnaren. Uppdateringar avseende organisation ska 
hanteras i Sedvanlig ordning, dvs. mindre ändringar kan beslutas av Kommunstyrelsen medan 
större ändringar behandlas av Kommunfullmäktige. 

MSB:s oljeskyddspärm finns tillgänglig dels hos säkerhetssamordnaren, dels på Miljö- och 
hälsoskyddsenheten. 

1 Inledande åtgärder  

Larm vid en händelse inkommer till säkerhetsgruppen/räddningstjänsten. Inkallelse av 
krisorganisationen sker i enlighet med den planering som finns för igångsättande av denna. 

Staben svarar för inkallelse av miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt försörjningsgrupp, 
personal, logistik, säkerhetsgruppen och ekonomigruppen. 

2 Ansvarsfördelning  

Krisledningsnämnden är den politiska nämnd som kan besluta om insatser i enlighet med 
ledningsplanen. 

Krisorganisationen är fastställd i enlighet med ledningsplanen och kompletterad i enlighet 
med oljeskyddsplanen. 

3 Aktörer 

Inget kommunspecifikt. 

4 Resurser i länet  

Material som tas i bruk och som finns tillgängligt inom kommunens verksamheter ska 
redovisas särskilt. Material som anskaffas därutöver ska upphandlas i enlighet med gällande 
ramavtal. Saknas ramavtal kan direktupphandling ske efter beslut av Krisledningsnämnden. 

Frivilliga som anlitas i arbetet ska anställas i enlighet med det reglemente som tas fram av 
personal, logistik och säkerhetsgruppen. 

Frivilliga ska före påbörjande av insats ges utbildning och säkerhetsinformation i enlighet 
med det reglemente som tas fram av personal, logistik och säkerhetsgruppen. 

5 Arbetsmiljö 

Inget kommunspecifikt. 
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6 Logistik  

Personal, logistik och säkerhetsgruppen har fått i uppdrag att planera insatsen. Denna grupp 
ska ha ett helhetsgrepp rörande såväl material som persontransporter som övriga behov för att 
säkerställa att arbete kan genomföras på ett säkert och tryggt sätt. 

Kontakter med Ronneby Miljö- och teknik AB är väsentliga för uppdragets genomförande. 
För transport av mat ska även samordning ske med Kostchefen. 

7 Miljö  

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för det allmänna skyddet för miljön. Det är också 
nämndens uppdrag att se till att korrekta åtgärder, såväl förebyggande som akuta och 
efterbehandlade, vidtas. 

Nämnden har att svara för att Miljöatlasen kompletteras med de övriga uppgifter som behövs 
samt säkerställa att korrekt underlag för prioritering finns tillgängligt. Det ska dock noteras att 
under en händelse svarar Krisledningsnämnden för de beslut som kan vara aktuella rörande 
prioritering och saneringsinsatser. Personal från miljö- och hälsoskyddsenheten tjänstgör 
därvidlag i staben. 

Kustzonsplaneringen är en del av Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde. Nämnden 
ska se till att kustzonen ges det skydd som är nödvändigt och som dessutom ger 
förutsättningar för att kunna utföra arbete vid en insats. 

8 Fågel och vilt 

Inget kommunspecifikt 

9 Avfallshantering  

Ronneby kommun saknar större utrymme för att klara mellanlagring. Endast begränsad 
kapacitet vid avfallsstationer finns tillgängligt. Det är nödvändigt med en annan lösning som 
innebär direkttransport från skadeplats till upparbetningsanläggning, alternativt annan 
mellanlagringsplats. 

10 Kommunikation  

Kontakt med informationsenheten sker genom säkerhetsgruppen. 

Informationsplanen följs i enlighet med det beslutet. 

Den samverkan som påbörjats av Länsstyrelsen kan innebära att informationspersonal 
behöver göras tillgänglig för samordning tidigt. Detta kan underlätta besökare som kommer 
till OSS. 

11 Dokumentation  

Dokumentation av läget före under och efter ska ombesörjas i samverkan med miljö- och 
hälsoskyddsenheten. Särskilda frivilliga bör avdelas för att dokumentera. 

12 Ekonomi  
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Ekonomigruppen ska svara för den ekonomiska hanteringen och ska därvidlag utgöra ett stöd 
för Stabschefen och Krisledningsnämnden. För att säkerställa korrekt överlämning ska 
ekonomigruppen arbeta nära Räddningstjänstförbundet så att korrekt redovisning kan ske. 

13 Avveckling 

Inget kommunspecifikt. 

14 Utbildning och övning 

Inget kommunspecifikt. 

15 Bilagor 

Inget kommunspecifikt 
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Karlshamns kommun 

Inledning  

I Karlshamns kommun har kommunledningsförvaltningen ansvaret för att revidering och 
översyn genomförs av kommunövergripande styrdokument. Detta gäller eventuellt framtagna 
lokala handlingsplaner. Samtliga dokument kan löpande uppdateras vid behov vad det gäller 
kontakter, checklistor och så vidare. Samtliga dokument ska finnas tillgängliga under 
kommunens interna sida för säkerhet och kris, samt hos Krisansvarig.  

Oljeskyddsplanen finns även tillgänglig på Räddningstjänsten Västra Blekinge, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt hos Miljöförbundet Blekinge väst. 

1 Inledande åtgärder  

Initialt kontaktar kustbevakningen räddningstjänsten. 

RCB, Räddningschef i Beredskap på Räddningstjänsten kontaktar den kommunala 
krisledningen enligt rutiner i Karlshamns kommuns Krisledningsplan. Krisledning inklusive 
stab samlas för genomgång av lägesbild. 

2 Ansvarsfördelning  

Under den inledande fasen har räddningstjänsten ansvar för händelsen. Den efterföljande 
saneringen ansvarar kommunen för. 

Krisledningsnämnden, vilken består av 7 ledamöter och 7 ersättare som är personunion med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden träder endast i funktion vid en extraordinär 
händelse i samhället, vilket ett större oljeutsläpp skulle vara. Krisledningsnämnden har högsta 
beslutanderätt. Bestämmelser för krisledningsnämnden finns i Lag (2006:544) om kommuner 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap. 

Den kommunala krisledningsstaben är fastställd enligt Krisledningsplan 2016.. Denna består 
ledningsgrupp och stabsfunktioner.  

Under saneringsfasen kommer en särskild saneringsstab att utses under ledning av 
Miljöförbundet. Denna stab är gemensam med Sölvesborg. 

3 Aktörer 

Inom kommunen finns aktörer i enlighet med Krisledningsplanen. 

Miljöförbundet Blekinge Väst bistår med kompetens samlat för hela agerandet. 
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4 Resurser i länet,  

I Oskarshamn finns en av de fem statliga oljedepåer för nationella insatser. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge (2011) har en egen båt. I oljebekämpningssyfte kan denna 
båt användas för bogsering av länsor. 

En oljebekämpningscontainer på flakväxlare finns på brandstationen i Karlshamn. Denna 
fraktas till lämplig plats vid ett utsläpp. 

| containern finns bl.a. 300 meter skärmlänsor. Dessa är packade i två kassetter i längder om 
150 meter. Dessa tas ur containern med truck och kan därmed enkelt förflyttas och till 
exempel lyftas ombord på en större båt från exempelvis kustbevakningen. 

På brandstationen i Sölvesborg finns 100 meter skärmlänsor av samma typ som i Karlshamn. 

Skärmlänsor finns även hos Karlshamns Hamn AB. Karlshamns Hamn AB har 350 meter 
skärmlänsor på två rullar. Dessa är initialt ämnade för händelser vilka skulle kunna uppstå i 
samband med lastning eller lossning, alternativt runt fartyg vid kaj. Infästningar i kaj finns 
förberedda. 

| lager finns också varierande längder av engångs- absorptionslänsor fyllda med bark. 
Önskvärt lager är 200 meter på brandstationen i Karlshamn samt 100 meter i Sölvesborg 
respektive Olofström för mindre utsläpp. Engångslänsor hämtas/köps efter användning och 
behov med relativt kort varsel. Inventering är pågående varför nämnd mängd är cirka(2017). 

Supportenheten in den kommunala krisledningen har det övergripande ansvaret för 
införskaffandet av material och resurser för sanering. Material finns i en begränsad omfattning 
för det initial arbetet. Anskaffning av ytterligare materiel sker i samverkan med 
räddningstjänsten då saneringen sannolikt sker samtidigt som räddningstjänst pågår. 
Räddningstjänsten har då kunskap om behov och omfattning. 

Personella resurser kan avsättas från ordinarie verksamheter inom kommunen. 

Frivilliga kommer att kunna anmäla sitt intresse av att hjälpa till via telefonnummer som 
kommer att publiceras när detta blir aktuellt. Man kommer att registreras och sedan kontaktas 
när det finns behov av ytterligare resurser. 

5 Arbetsmiljö 

Inget kommunspecifikt 
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6 Logistik  

Supportenheten i den kommunala krisledningen har det övergripande ansvaret för 
införskaffandet av material och resurser för sanering. Detta sker i samverkan med 
räddningstjänsten. 

Kommunens ledningsgrupp, alternativt krisledningsgrupp disponerar organisationens totala 
resurs efter behov och kompetens. Exempelvis transport av materiel/personal, mat.mm.  

Mat Samhällsbyggnadsförvaltningens kostenhet Transport av mat 
Samhällsbyggnadsförvaltningen driftenheten Transport av personal Via upparbetade kontakter 
med bussbolag Toaletter Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lämpliga nedfartsvägar och uppställningsplatser väljs, delges och markeras. Vägarna ska ha 
bärighet tillräcklig för tunga fordon och verksamheten bör inte påverka omgivningarna 
negativt. 

7 Miljö  

Miljöförbundet Blekinge Väst blir den lokala kontakten. 
Miljöförbundet Blekinge Väst ska i samråd med Länsstyrelsen samt oljeskadejouren vägleda 
om vilka områden som bör prioriteras med avseende på miljö- och djurliv under rådande 
omständigheter, med stöd av miljöatlasen. 
| förebyggande Syfte för att om möjligt förhindra att oljan når stranden. I det akuta skedet 
hjälpa till med val av saneringsområde att börja med om bristande resurser samt vilken 
saneringsmetod man anser mest lämplig för respektive område och tillfälle. 
Hamnkapacitet Karlshamns Hamn har med sitt djup och sin ordinarie verksamhet möjlighet 
att ta emot större fartyg. Hamnen hanterar ansenliga volymer olja av olika kvaliteter. Inom 
hamnområdet hanteras förutom olja även stora mängder gas och virke. Brand och 
explosionsrisken gör att möjligheten till reparationer och dylika arbeten är mycket begränsad. 
8 Fågel och vilt 

Inget kommunspecifikt. 
9 Avfallshantering  

Insamlat avfall placeras tillfälligt på avsedda platser i nära anslutning till 
uppsamlingsplatserna, ex stränder. Från dessa platser kan avfallet transporteras med för 
ändamålet avsedda fordon till mellanlagring alternativt slutbearbetning. 
Avfallsanläggningen i Mörrum drivs av Västblekinge Miljö AB. Här finns en 
komposteringsplatta utan tillstånd att mellanlagra oljeskadat material. Plattan har lämpligt 
utförande för mellanlagring. VMAB har kontakterna för hur man kan hantera det oljeskadade 
avfallet. Slutbearbetning sker exempelvis på Sysavs anläggningar i Södra Skåne samt i 
begränsad omfattning på Bubbetorp i Karlskrona. 
Inom de kommunala förvaltningarna och bolagen finns ett antal fordon och chaufförer 
lämpliga för transporter av farligt avfall. Insamlat avfall ska läggas i täta containrar för vidare 
transport. 
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10 Kommunikation  

Enligt Karlshamns kommuns Krisledningsplan och Kommunikationsplan vid extraordinära 
händelser leds informationsarbetet i kommunen av informationSchefen och dess ersättare vid 
en Större händelse. Informationschefen ingår i kommunens krisledningsstab. 
Räddningstjänsten kommer att ha en ansvarig person i sin stab  för information. Samverkan 
för att ge en samstämmig information är viktigt. 

11 Dokumentation  

Ansvar för dokumentation vid stora händelser beskrivs i kommunens krisledningsplan. 

12 Ekonomi  

Vid en oljeolycka är dokumentationen extra viktigt då den ligger till grund för den 
ekonomiska ersättningen. Kostnader kommunen haft för räddningstjänst och sanering har man 
rätt till statlig ersättning för. Förutsatt att ansökan gjorts enligt särskilda rutiner.  

13 Avveckling 

Inget kommunspecifikt. 

14 Utbildning och övning 

Inget kommunspecifikt. 

15 Bilagor 

Inget kommunspecifikt. 
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Sölvesborgs kommun 
Inledning 

I Sölvesborgs kommun har Kommunledningsförvaltningen ansvaret för att revidering och 
översyn genomförs. 

Oljeskyddsplanen finns tillgänglig på Kommunledningsförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt hos Miljöförbundet Blekinge väst. 

1 Inledande åtgärder  

Initialt kontaktar kustbevakningen räddningstjänsten. 

RCB, Räddningschef i Beredskap på Räddningstjänsten kontaktar den kommunala 
krisledningen enligt rutiner i Sölvesborgs kommuns Krisledningsplan. Krisledning inklusive 
stab samlas för genomgång av lägesbild. Krissamverkan Blekinge aktiveras enligt särskild 
rutin. 

2 Ansvarsfördelning  

Under den inledande räddningstjänstfasen har räddningstjänsten ansvar för händelsen. Den 
efterföljande saneringen ansvarar kommunen för. 

Krisledningsnämnden, vilken består av politiker, är namnunion med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Nämnden träder endast i funktion vid en extraordinär händelse i samhället, 
vilket ett större oljeutsläpp skulle vara. 

Krisledningsorganisationen är fastställd av Kommunfullmäktige. Denna består av tjänstemän 
i en ledningsgrupp och stabsfunktioner. Under saneringsfasen kommer en särskild 
saneringsstab att utses under ledning av Miljöförbundet. Denna stab är gemensam med 
Karlshamn. 

3 Aktörer 

Inom kommunen finns aktörer i enlighet med Krisledningsplanen. 

Miljöförbundet Blekinge Väst bistår med kompetens samlat för hela agerandet. 

4 Resurser i länet 

Räddningstjänsten Västra Blekinge (2011) har en egen båt. I oljebekämpningssyfte kan denna 
båt användas för bogsering av länsor. 

En oljebekämpningscontainer på flakväxlare finns på brandstationen i Karlshamn. Denna 
fraktas till lämplig plats vid ett utsläpp. 

I containern finns bl.a. 300 meter skärmlänsor. Dessa är packade i två kassetter i längder om 
150 meter. Dessa tas ur containern med truck och kan därmed enkelt förflyttas och till 
exempel lyftas ombord på en större båt från exempelvis kustbevakningen. 

På brandstationen i Sölvesborg finns 100 meter skärmlänsor av samma typ som i Karlshamn. 

Skärmlänsor finns även hos Karlshamns Hamn AB. Karlshamns Hamn AB har 350 meter 
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skärmlänsor på två rullar. Dessa är initialt ämnade för händelser vilka skulle kunna uppstå i 
samband med lastning eller lossning, alternativt runt fartyg vid kaj. Infästningar i kaj finns 
förberedda.  

I lager finns också varierande längder av engångs- absorptionslänsor fyllda med bark. 
Önskvärt lager är 200 meter på brandstationen i Karlshamn samt 100 meter i Sölvesborg 
respektive Olofström för mindre utsläpp. Engångslänsor hämtas/köps efter användning och 
behov med relativt kort varsel. 

Supportenheten inom den kommunala krisledningen har det övergripande ansvaret för 
införskaffandet av material och resurser för sanering. Material finns i en begränsad omfattning 
för det initiala arbetet. Anskaffning av ytterligare materiel sker i samverkan med 
räddningstjänsten då saneringen sannolikt sker samtidigt som räddningstjänst pågår. 
Räddningstjänsten har då kunskap om behov och omfattning. 

Materiel finns även hos Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet för att komplettera 
räddningstjänstens materiel inklusive oljeskyddsförråden (som finns utanför länet idag). 

Personella resurser kan avsättas från ordinarie verksamheter inom kommunen. 

Frivilliga kommer att kunna anmäla sitt intresse av att hjälpa till via telefonnummer som 
kommer att publiceras när detta blir aktuellt. Man kommer att registreras och sedan kontaktas 
när det finns behov av ytterligare resurser. 

5 Logistik  

Supportenheten i den kommunala krisledningen har det övergripande ansvaret för 
införskaffandet av material och resurser för sanering. Detta sker i samverkan med 
räddningstjänsten. 

Mat kan fås från Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbunds kostenhet till viss del. 
Kompletteringar behöver ske från andra aktörer. 

Transport av mat handhas av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Transport av personal handhas av saneringsstaben. 

Toaletter skaffas fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lämpliga nedfartsvägar och uppställningsplatser väljs i samverkan med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vägarna måste ha bärighet tillräcklig för tunga fordon och 
verksamheten bör inte påverka omgivningarna negativt. 

6 Miljö  

Miljöförbundets personal skall ingå i saneringsstaben. 

Miljöförbundet Blekinge Väst ska i samråd med Länsstyrelsen vägleda om vilka områden 
som bör prioriteras med avseende på miljö- och djurliv under rådande omständigheter, med 
stöd av miljöatlasen, Kustbevakningen och MSB.. 

I det förebyggande skedet arbetas för att om möjligt förhindra att oljan når stranden. I det 

111



 

 Oljeskyddsplan Blekinge ~ 63 ~

akuta skedet hjälper förbundet till med att välja saneringsområde att börja med om bristande 
resurser samt vilken saneringsmetod man anser mest lämplig för respektive område och 
tillfälle. 

7 Fågel och vilt 

Inget kommunspecifikt. 

8 Avfallshantering  

Insamlat avfall placeras tillfälligt på avsedda platser i nära anslutning till 
uppsamlingsplatserna, ex stränder. Från dessa platser kan avfallet transporteras med för 
ändamålet avsedda fordon till mellanlagring alternativt slutbearbetning. 

Avfallsanläggningen i Mörrum drivs av Västblekinge Miljö AB. Här finns en 
komposteringsplatta utan tillstånd att mellanlagra oljeskadat material. Plattan har lämpligt 
utförande för mellanlagring. VMAB har kontakterna för hur man kan hantera det oljeskadade 
avfallet. Slutbearbetning sker exempelvis på Sysavs anläggningar i Södra Skåne samt i 
begränsad omfattning på Bubbetorp i Karlskrona. 

Inom de kommunala förvaltningarna och bolagen finns ett antal fordon och chaufförer 
lämpliga för transporter av farligt avfall. Insamlat avfall ska läggas i täta containrar för vidare 
transport. 

9 Kommunikation  

Enligt Sölvesborgs kommuns Krisledningsplan och Riktlinjer för krisinformation leds 
informationsarbetet i kommunen av informationsansvarig och dess ersättare vid en större 
händelse. Informationsansvarige ingår i kommunens krisledningsstab. Räddningstjänsten 
kommer att ha en person i sin stab ansvarig för information. Samverkan för att ge en 
samstämmig information är viktigt. Krissamverkan Blekinge är aktiverat och inom ramen för 
denna samverkan hanteras även gemensamma kommunikationsfrågor. 

10 Dokumentation  

Ansvar för dokumentation vid stora händelser beskrivs i kommunens krisledningsplan. 

11 Ekonomi  

Vid en oljeolycka är dokumentationen extra viktigt då den ligger till grund för den 
ekonomiska ersättningen. Kostnader kommunen haft för räddningstjänst och sanering har man 
rätt till statlig ersättning för förutsatt att ansökan gjorts enligt särskilda rutiner.  

Ett särskilt projektnummer tas fram för insatsen och alla kostnader, såväl personal som övrigt, 
skall bokföras med detta nummer. För redan anställd personal skall särskild tidredovisning 
göras för att styrka insatsens omfattning. 

12 Avveckling 

Inget kommunspecifikt. 
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13 Utbildning och övning 

Inget kommunspecifikt. 

14 Bilagor 

Inget kommunspecifikt. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige förlänga aktualitetsperioden för nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram till och med 2018 
 
att uppdra till kommundirektören att upprätta ett nytt bostadsförsörjningsprogram 
innehållande kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för år 2019 och framåt 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet med det nya 
bostadsförsörjningsprogrammet 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt lagen 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa; 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 
2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 2012-
2017. Riktlinjerna ligger till grund för kommunens strategiska planering, 
stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att aktualitetsperioden för riktlinjerna kan 
förlängas till att gälla för år 2018.  
 
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). Översynen resulterade i en revidering som betonar behovet av ett regionalt 
perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen, där 
bostadsförsörjning numera är ett uttalat allmänintresse i 2 kap 3 § 5p. Eftersom lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar har reviderats efter att nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar 
som inte kunde förutspås i nuvarande bostadsförsörjningsprogram, gör 
stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att ett nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas 
fram som redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2019 och 
framåt. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett politiskt styrt dokument och därför bör KSAU vara 
styrgrupp för arbetet med att ta fram riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. 
Stadsarkitekten föreslås bli projektledare för arbetet och svara direkt under 
kommunstyrelsen.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jens Löfqvist 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige förlänga aktualitetsperioden för nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram till och med 2018 
 
att uppdra till kommundirektören att upprätta ett nytt bostadsförsörjningsprogram 
innehållande kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för år 2019 och framåt 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet med det nya 
bostadsförsörjningsprogrammet 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt lagen 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa; 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 
2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 2012-
2017. Riktlinjerna ligger till grund för kommunens strategiska planering, 
stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att aktualitetsperioden för riktlinjerna kan 
förlängas till att gälla för år 2018.  
 
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). Översynen resulterade i en revidering som betonar behovet av ett regionalt 
perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen, där 
bostadsförsörjning numera är ett uttalat allmänintresse i 2 kap 3 § 5p. Eftersom lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar har reviderats efter att nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar 
som inte kunde förutspås i nuvarande bostadsförsörjningsprogram, gör 
stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att ett nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas 
fram som redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2019 och 
framåt. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett politiskt styrt dokument och därför bör KSAU vara 
styrgrupp för arbetet med att ta fram riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. 
Stadsarkitekten föreslås bli projektledare för arbetet och svara direkt under 
kommunstyrelsen.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jens Löfqvist 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2018-01-08 Dnr: 2018/105 
 

 
Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Stadsbyggnadsavdelningen 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-25 5 
Kommunstyrelsen 2018-02-06 8 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 11 

 
 
Bostadsförsörjningsprogram 2019 
 
Förslag till beslut 
 
att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med 
2018. 
 
att uppdra till kommundirektören att upprätta ett nytt bostadsförsörjningsprogram 
innehållande kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för år 2019 och framåt. 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet med det nya 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
att stadsarkitekten är projektledare direkt under kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt lagen 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa; 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 
2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 2012-
2017. Riktlinjerna ligger till grund för kommunens strategiska planering, 
stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att aktualitetsperioden för riktlinjerna kan 
förlängas till att gälla för år 2018.  
 
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). Översynen resulterade i en revidering som betonar behovet av ett regionalt 
perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen, där 
bostadsförsörjning numera är ett uttalat allmänintresse i 2 kap 3 § 5p. Eftersom lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar har reviderats efter att nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 

 2018-01-08 Dnr: 2018/105 
 

som inte kunde förutspås i nuvarande bostadsförsörjningsprogram, gör 
stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att ett nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas 
fram som redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2019 och 
framåt. 
B 
ostadsförsörjningsprogrammet är ett politiskt styrt dokument och därför bör KSAU vara 
styrgrupp för arbetet med att ta fram riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. 
Stadsarkitekten föreslås bli projektledare för arbetet och svara direkt under 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jens Löfqvist 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Attraktiva bostäder och bostadsmiljöer är en viktig faktor när det gäller att attrahera 
människor att bosätta sig i kommunen. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla 
invånare ska kunna leva i goda bostäder genom att förvalta sitt bostadsbestånd och arbeta 
för att uppnå statligt uppsatta mål. Bostadsförsörjningen är en viktig del i kommunens 
strategiska planering, att utveckla boendet bidrar till hela kommunens utveckling i stort. 
Väl förankrade riktlinjer för bostadsförsörjningen är av stor betydelse för att kommunen 
ska kunna fatta snabba beslut när det behövs. Riktlinjerna ökar kommunens 
handlingsberedskap när en aktör visar intresse för att bygga bostäder.  
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt lagen 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa; 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 
2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 2012-
2017. Riktlinjerna ligger till grund för kommunens strategiska planering, 
stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att aktualitetsperioden för riktlinjerna kan 
förlängas till att gälla för år 2018.  
 
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). Översynen resulterade i en revidering som betonar behovet av ett regionalt 
perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen, där 
bostadsförsörjning numera är ett uttalat allmänintresse i 2 kap 3 § 5p. Eftersom lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar har reviderats efter att nuvarande 
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bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar 
som inte kunde förutspås i nuvarande bostadsförsörjningsprogram, gör 
stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att ett nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas 
fram som redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2019 och 
framåt. 
 
Att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram kräver ett brett samarbete mellan 
förvaltningsgränserna och berör därför många expertisområden. 
Bostadsförsörjningsprogrammet är politiskt styrt dokument och därför bör KSAU vara 
styrgrupp för arbetet med att ta fram riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. 
Stadsarkitekten föreslås bli projektledare för arbetet och svara direkt under 
kommunstyrelsen.  
 
 
 
Jens Löfqvist 
Planarkitekt
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Gudrun Johansson (SD) har lämnat in en motion om att 
införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning. I motionen anför de att det 
inte alltid är självklart att motionärerna får redogöra för sin motion eller ha någon som kan 
tala för motionen. Vidare framför de att det är av vikt att motionsförfattarens åsikter får 
komma fram under beredningen ur demokratisk aspekt. Tommy Strannemalm och Gudrun 
Johansson föreslår att närvaro- och yttranderätt ska garanteras vid beredning av en motion 
i ett utskott eller en nämnd.  
 
Initiativrätt 
 
4 kap. 16 – 18 §§ kommunallagen reglerar de förtroendevaldas initiativrätt. I 4 kap. 16 § KL 
anges att ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner. När ersättarna tjänstgör har de 
samma rättigheter som ledamöterna, (4 kap. 18 § KL). Enskilda kommunmedborgares rätt 
att väcka motioner, s.k. medborgarförslag, behandlas i 5 kap. 23 § KL.  
 
Närvaro- och yttranderätt 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har rätt att yttra sig i alla ärenden. När 
frågan behandlas i nämnden finns sannolikt ett förslag till svar. När förslaget antagits 
skickas det vidare för beslut i fullmäktige. Där ska diskussionen ske och där kan 
motionären argumentera för sin motion. Motionen i sig bör vara klart och tydligt 
formulerad, så att den utan problem kan förstås av den som handlägger ärendet. Om 
oklarheter ändå föreligger kan den som bereder frågan kontakta motionären för att få 
klarhet i eventuella frågeställningar. 
 
Utöver motionsrätten finns två frågeinstitut: interpellation och enkel fråga.  
Dessa institut nyttjas om någon ledamot vill få en förklaring eller redovisning  
i övrigt om en viss sak eller visst förhållande inom någon nämnd.  
 
Två gånger om året redovisas icke besvarade motioner till fullmäktige. Även då finns 
möjlighet att fråga om beredningen av aktuell motion.  
 
Tjänsteskrivelsen överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion – Yttranderätt motionär 
 
Yrkanden 
 
Tor Billing (SD) yrkar att motionen ska bifallas.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Tor Billings yrkande och 
finner kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Gudrun Johansson (SD) har lämnat in en motion om att 
införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning. I motionen anför de att det 
inte alltid är självklart att motionärerna får redogöra för sin motion eller ha någon som kan 
tala för motionen. Vidare framför de att det är av vikt att motionsförfattarens åsikter får 
komma fram under beredningen ur demokratisk aspekt. Tommy Strannemalm och Gudrun 
Johansson föreslår att närvaro- och yttranderätt ska garanteras vid beredning av en motion 
i ett utskott eller en nämnd.  
 
Initiativrätt 
 
4 kap. 16 – 18 §§ kommunallagen reglerar de förtroendevaldas initiativrätt. I 4 kap. 16 § KL 
anges att ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner. När ersättarna tjänstgör har de 
samma rättigheter som ledamöterna, (4 kap. 18 § KL). Enskilda kommunmedborgares rätt 
att väcka motioner, s.k. medborgarförslag, behandlas i 5 kap. 23 § KL.  
 
Närvaro- och yttranderätt 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har rätt att yttra sig i alla ärenden. När 
frågan behandlas i nämnden finns sannolikt ett förslag till svar. När förslaget antagits 
skickas det vidare för beslut i fullmäktige. Där ska diskussionen ske och där kan 
motionären argumentera för sin motion. Motionen i sig bör vara klart och tydligt 
formulerad, så att den utan problem kan förstås av den som handlägger ärendet. Om 
oklarheter ändå föreligger kan den som bereder frågan kontakta motionären för att få 
klarhet i eventuella frågeställningar. 
 
Utöver motionsrätten finns två frågeinstitut: interpellation och enkel fråga.  
Dessa institut nyttjas om någon ledamot vill få en förklaring eller redovisning  
i övrigt om en viss sak eller visst förhållande inom någon nämnd.  
 
Två gånger om året redovisas icke besvarade motioner till fullmäktige. Även då finns 
möjlighet att fråga om beredningen av aktuell motion.  
 
Tjänsteskrivelsen överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion – Yttranderätt motionär 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska avslås.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot Tommy Strannemalms yrkande 
och finner arbetsutskottet besluta enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-12-13 Dnr: 2017/2327 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning  

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-25 10 
Kommunstyrelsen 2018-02-06 11 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 12 
 
 
Motion om att införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning 
 
Förslag till beslut 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Gudrun Johansson (SD) har lämnat in en motion om att 
införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning. I motionen anför de att det 
inte alltid är självklart att motionärerna får redogöra för sin motion eller ha någon som kan 
tala för motionen. Vidare framför de att det är av vikt att motionsförfattarens åsikter får 
komma fram under beredningen ur demokratisk aspekt. Tommy Strannemalm och Gudrun 
Johansson föreslår att närvaro- och yttranderätt ska garanteras vid beredning av en motion 
i ett utskott eller en nämnd.  
 
Initiativrätt 
 
4 kap. 16 – 18 §§ kommunallagen reglerar de förtroendevaldas initiativrätt. I 4 kap. 16 § KL 
anges att ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner. När ersättarna tjänstgör har de 
samma rättigheter som ledamöterna, (4 kap. 18 § KL). Enskilda kommunmedborgares rätt 
att väcka motioner, s.k. medborgarförslag, behandlas i 5 kap. 23 § KL.  
 
Närvaro- och yttranderätt 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har rätt att yttra sig i alla ärenden. När 
frågan behandlas i nämnden finns sannolikt ett förslag till svar. När förslaget antagits 
skickas det vidare för beslut i fullmäktige. Där ska diskussionen ske och där kan 
motionären argumentera för sin motion. Motionen i sig bör vara klart och tydligt 
formulerad, så att den utan problem kan förstås av den som handlägger ärendet. Om 
oklarheter ändå föreligger kan den som bereder frågan kontakta motionären för att få 
klarhet i eventuella frågeställningar. 
 
Utöver motionsrätten finns två frågeinstitut: interpellation och enkel fråga.  
Dessa institut nyttjas om någon ledamot vill få en förklaring eller redovisning  
i övrigt om en viss sak eller visst förhållande inom någon nämnd.  
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Två gånger om året redovisas icke besvarade motioner till fullmäktige. Även då finns 
möjlighet att fråga om beredningen av aktuell motion.  
 
Tjänsteskrivelsen överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion – Yttranderätt motionär 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Annette Sandberg Annabel Cifuentes 
T.f. administrativ chef Kommunjurist 
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   2017-04-13
    

Inför närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning.  
 
När en motion skall beredas i kommunens utskott och nämnder är det inte alltid självklart 
att motionären får redogöra för sin motion eller ha någon som kan tala för motionen. 
Motionären får idag hoppas på att ledamöterna i berörd samling har full förståelse för vad 
som föreslås. Motionärens synsätt borde vara en viktig del av processen i framställningen 
av motionen.  
 
Rent demokratiskt är det också viktigt att motionsförfattarens åsikter får komma fram 
under beredningen. Vissa motionärer kan idag endast ta del av protokoll efter möten, men 
tyvärr inte de argument som lyfts fram under beredningen. Dagens system innebär ofta att 
ledamöter som inte har någon bakgrundsbild till motionen får en ofullständig bild av de 
motioner som tas upp.  
Om motionären får närvaro- och yttranderätt vid det aktuella sammanträdet skulle det 
vara ett stort lyft för Karlshamns kommunala demokrati. 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:  
 
Att närvaro- och yttranderätt skall garanteras aktuell motionär vid beredning av motion i 
aktuellt utskott och nämnd. 

 
 
 

 

 

____________________ 
Tommy Strannemalm

____________________ 
Gudrun Johansson
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) föreslår i motion, daterad 2017-01-12, att kommunfullmäktige 
initierar en undersökning kring om och hur häst/hästar skulle kunna användas i 
kommunens skogar och parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst/hästar  
i kommunens verksamheter. 
 
Motionen har remitterats till fritidsnämnden och tekniska nämnden. Nämnderna föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen. Bland annat anför nämnderna begränsade 
ekonomiska resurser och att kärnverksamheten måste prioriteras. Att i ett sådant läge 
undersöka möjligheten att använda hästar i kommunens verksamhet och därtill permanent 
skötsel av häst/ar är inte genomförbart. Verksamheten har att fokusera på uppsatta mål att 
införa fossilfri maskinpark inom parkverksamheten. 
 
Nämnderna anser det inte befogat att genomföra en särskild utredning kring möjligheten 
att använda hästar. Det står dock nämnderna fritt att i de fall det bedöms lämpligt, med 
hänsyn tagen bland annat till naturvärdena, använda hästar för att gallra i de tätortsnära 
skogarna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-10 
Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Protokollsutdrag TN § 174/2017 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Protokollsutdrag FN 95/2017 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattson (S) yrkar, med instämmande av Andreas Saleskog (S) och Anders 
Englesson (MP), att motionen ska bifallas.  
 
Elin Petersson (M) yrkar att motionen ska avslås.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons bifallsyrkande och Elin Peterssons 
avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med Per-Ola Mattssons 
förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) föreslår i motion, daterad 2017-01-12, att kommunfullmäktige 
initierar en undersökning kring om och hur häst/hästar skulle kunna användas i 
kommunens skogar och parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst/hästar  
i kommunens verksamheter. 
 
Motionen har remitterats till fritidsnämnden och tekniska nämnden. Nämnderna föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen. Bland annat anför nämnderna begränsade 
ekonomiska resurser och att kärnverksamheten måste prioriteras. Att i ett sådant läge 
undersöka möjligheten att använda hästar i kommunens verksamhet och därtill permanent 
skötsel av häst/ar är inte genomförbart. Verksamheten har att fokusera på uppsatta mål att 
införa fossilfri maskinpark inom parkverksamheten. 
 
Nämnderna anser det inte befogat att genomföra en särskild utredning kring möjligheten 
att använda hästar. Det står dock nämnderna fritt att i de fall det bedöms lämpligt, med 
hänsyn tagen bland annat till naturvärdena, använda hästar för att gallra i de tätortsnära 
skogarna.  
 
Arbetsutskottet överlämnar motionen till kommunstyrelsen för bedömning.   
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-10 
Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Protokollsutdrag TN § 174/2017 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Protokollsutdrag FN 95/2017 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2018-01-10 Dnr: 2017/178 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning  

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-25 9 
Kommunstyrelsen 2018-02-06 14 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 13 

 
 
Svar på motion om att använda hästar i kommunens verksamhet från Anders 
Englesson (MP) m.fl.  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) föreslår i motion, daterad 2017-01-12, att kommunfullmäktige 
initierar en undersökning kring om och hur häst/hästar skulle kunna användas i 
kommunens skogar och parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst/hästar  
i kommunens verksamheter. 
 
Motionen har remitterats till fritidsnämnden och tekniska nämnden. Nämnderna föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen. Bland annat anför nämnderna begränsade 
ekonomiska resurser och att kärnverksamheten måste prioriteras. Att i ett sådant läge 
undersöka möjligheten att använda hästar i kommunens verksamhet och därtill permanent 
skötsel av häst/ar är inte genomförbart. Verksamheten har att fokusera på uppsatta mål att 
införa fossilfri maskinpark inom parkverksamheten. 
 
Nämnderna anser det inte befogat att genomföra en särskild utredning kring möjligheten 
att använda hästar. Det står dock nämnderna fritt att i de fall det bedöms lämpligt, med 
hänsyn tagen bland annat till naturvärdena, använda hästar för att gallra i de tätortsnära 
skogarna.  
 
Tjänsteskrivelsen överlämnas härmed för politisk bedömning.   
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-10 
Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Protokollsutdrag TN § 174/2017 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Protokollsutdrag FN 95/2017 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Nämndsekreterare
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Motion
till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun
angåe nde hästar

Hästen har under årtusenden varit viktig i stora delar av mänsklighetens kultur och är så fortfarande.
Karlshamns kommun är inget undantag vilket bland annat avspeglat sig i att k ommunen deltagit i två
olika projekt med hästen i centrum under senare år.
När dessa nu är avslutade gäller det använda de kunskaper som skapats genom dessa projekt. Ett sätt
kan vara att ta tillvara de miljömässiga vinster som det kan ge att använda häst i stället för maskiner
vid arbete i kommunens skogar och parker.
Det är välkänt att hästar är skonsamma mot träd, mark och rötter. Det är också känt att hästar kan ta
sig fram där maskiner inte klarar det. Till detta ska läggas att hästar är mycket trevlig are att beskåda
än maskiner. Hästar generar dessutom inga utsläpp som påverkar klimatförändringen eftersom hästar ,
precis som vi människor, tillhör det naturliga kretsloppet.
Det vore således berikande ur många aspekter om hästar kunde användas vid avverkning och gallring
i de tätortsnära skogarna. Samma sak vore det om hästar kunde användas vid parkarbeten som
exempelvis gräsklippning.
När hästar inte används för arbete i skog och park kunde de med fördel användas för att skjutsa
människor. Troligtv is skulle det uppskattas av såväl turister som kommuninvånare.
Skolelever och förskolebarn skulle säkert också uppskatta om hästar på något sätt kunde användas i
deras utbildning.
Om kommunen använde häst på sätt som ovan beskrivits skulle det också innebä ra ett symbolvärde
för kommunens strävan att bli en kommun som förknippas med hållbarhet och ekologiskt tänkande.
Mot denna bakgrund föreslår vi
att kommunfullmäktige initierar en undersökning om och hur häst/hästar skulle kunna använ-
das i kommunens skogar och parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst/hästar
i kommunens verksamheter.

Karlshamn 2017 01 12

Miljöpartiet i Karlshamn
g.m

Per Atmander, Anders Englesson, Sara Månsson Möllergren, Ingrid Ågård
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-11-22 

sid 1 av 3 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 16:30, ajournering 14:40-15:00 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Catarina Flod (M)  Britt Kilsäter (M)  

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Tommy Mikkelsen 
Lennarth Malm 
 

(C), t.o.m. § 168 
(SD) 
(L) 
 

 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson 
Anneli Karlsson 
Martin Einarson 
Magnus Persson 
Christina Svensson 
Marika Mårtensson 
Jörgen Svensson 
Daniel Camenell 
Annabel Cifuentes 
Jon Svarthök 
Christina Svensson 

Förvaltningschef 
Verksamhetsstrateg §§ 164-170 
Markförvaltare §§ 169-170 
Verksamhetschef §§ 164-170 
Verksamhetschef §§ 169-170, 173 
T.f. VA-chef §§ 166-167 
Verksamhetschef §§ 164-168 
Utredningsingenjör §§ 173-180 
Kommunjurist §§ 164-166 
Förvaltningsjurist §§ 164-166 
Sekreterare 

Utses att justera: Jörgen Kronsell (MP)  

Paragrafer: §§ 164-170, 173-185 

Justeringsdatum:  2017-11-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-11-22 

sid 2 av 3 

 

 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Jörgen Kronsell 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2017-11-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-11-29 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-12-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-11-22 

sid 3 av 3 

 

§ 174 TN Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet, 2017/178 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Reservationer 
 
Jörgen Kronsell (MP) och Gunnar Fastén (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiet föreslår i motion daterad 2017-01-12 att kommunfullmäktige initierar en 
undersökning om och hur häst/hästar skulle kunna användas i kommunens skogar och 
parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst/hästar i kommunens 
verksamheter. 
 
Kommunen har tidigare beslutat, KF § 130, 2004-10-04, att avslå en motion om att 
kommunen införskaffar en eller två hästar samt inrättar (minst) en tjänst som hästskötare 
för att använda häst vid skogsavverkningar i tätortsnära skogar. Motionen avslogs 
eftersom bedömningen gjordes att det inte fanns pengar att avsätta. 
 
Den kommunala organisationen genomgår budgetanpassningar innebärande såväl 
kostnadsminskningar, som krav på ökade intäkter. Dessa budgetanpassningar innebär att 
både bemanning och utförande av tjänster fokuseras på kärnverksamheten. Uppgifter och 
uppdrag som ligger utanför detta minimeras. 
 
Att i ett sådant läge undersöka möjligheten att använda hästar i kommunens verksamhet 
och därtill permanent skötsel av häst/ar är inte genomförbart. Verksamheten har att 
fokusera på uppsatta mål att införa fossilfri maskinpark inom verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Jörgen Svensson, daterad 2017-11-02 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 128 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15–15:35 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Gun Hedlund (MP) ersätter Per Atmander (MP) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson  (S) 
Thomas Johansson (S) 
Gertrud Solding (SD) 
Magnus Dagmyr (S) 
Mohamed Albuhaisi (L) 

Övriga: Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson §§ 81–83, 85, 88, 89 
Patric Nilsson, Blekinge Idrottsförbund, SISU §§ 81, 82 
Fritidschef Thomas Nilsson  
Ekonom Lisbeth Sunesson §§ 81–83, 85 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson §§ 81–83 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck §§ 81–83, 85, 88, 89 
Utredningsingenjör Linnéa Persson §§ 81–83, 85, 88, 89 
Fritidskonsulent Sara Widesjö § 90 
Sekreterare Filippa Sjöberg  

Utses att justera: Henrik Häggblad  

Paragrafer: §§ 81–83, 85, 88–100 

Justeringsdatum:  2017-12-13 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Henrik Häggblad  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-12-07   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2017-12-14 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2018-01-05 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-12-07 
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§ 95 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet – Anders Englesson (MP) 
2017/178 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
Miljöpartiet föreslår i motion daterad 2017-01-12 att kommunfullmäktige initierar en 
undersökning om och hur häst/hästar skulle kunna användas i kommunens skogar och 
parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst/hästar i kommunens 
verksamheter. 
 
Kommunen har tidigare beslutat, KF § 130, 2004-10-04, att avslå en motion om att 
kommunen införskaffar en eller två hästar samt inrättar (minst) en tjänst som hästskötare 
för att använda häst vid skogsavverkningar i tätortsnära skogar. Motionen avslogs 
eftersom bedömningen gjordes att det inte fanns pengar att avsätta. 
 
Den kommunala organisationen genomgår budgetanpassningar innebärande såväl 
kostnadsminskningar som krav på ökade intäkter. Dessa budgetanpassningar innebär att 
både bemanning och utförande av tjänster fokuseras på kärnverksamheten. Uppgifter och 
uppdrag som ligger utanför detta minimeras. 
 
Att i ett sådant läge undersöka möjligheten att använda hästar i kommunens verksamhet 
och därtill permanent skötsel av häst/ar är inte genomförbart. Verksamheten har att 
fokusera på uppsatta mål att införa fossilfri maskinpark inom parkverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Jörgen Svensson, daterad 2017-10-20 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommunstyrelsen 
Miljöpartiet de gröna 

138



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att från 2019-01-01 styrs den kommunala verksamheten genom följande 
nämndsorganisation 
 

 Kommunstyrelsen  
o 15 ledamöter och 15 ersättare 

 Byggnadsnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Teknik- och fritidsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för Barn, utbildning och skola 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Gymnasienämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Kulturnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Omsorgsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för arbete och välfärd 
o 7 ledamöter och 7 ersättare 

 Valnämnden 
o 5 ledamöter och 5 ersättare 

 Överförmyndarnämnden 
o 3 ledamöter och 3 ersättare 

 Revisionen 
o 7 revisorer 

 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över arbetsordningen för styrelse och nämnder 
samt reglementen och delegationsordningar 
 
att i kommunfullmäktige ska inför 2019-01-01 utse en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande i varje nämnd, dock ej i överförmyndarnämnden 
där endast ordförande och en vice ordförande ska utses 
 
att ordförande och förste vice ordförande utses från majoriteten och att andre vice 
ordförande utses från oppositionen, med undantag av revisionen där omvänd ordning 
gäller 
 
att arvodeskommittén uppdras att se över ersättningarna till förtroendevalda med syfte att 
till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2018 kunna besluta om nya regler och 
förmåner för förtroendevalda 
 
att inrättande av arbetsutskott i nämnd eller styrelse ska godkännas av 
kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

att den särskilda oppositionsersättning som utbetalats till oppositionspartierna upphör 
från 2019-01-01 
 
att partistödet beräknas så att från 2019-01-01 får varje parti i kommunfullmäktige ett 
grundbidrag på 100 % av prisbasbeloppet samt att partierna även får 50 % av 
prisbasbeloppet per mandat i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
En arbetsgrupp bestående av gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige, med 
ledning av kommunfullmäktiges ordförande, har utarbetat ett förslag till ny politisk 
organisation att gälla från 2019-01-01. 
 
Förslaget till ny politisk organisation bygger på att i princip samtliga nämnder behåller sina 
uppgifter men att vissa uppgifter som tekniska nämnden har flyttas till kommunstyrelsen. 
Det blir tydligare att nämndernas uppgifter är att driva de sakfrågor som nämnden 
ansvarar för. Lokaler, anläggningsskötsel, intern service m.m. ska nämnderna inte arbeta 
med. Nämnderna ska servas med de anläggningar som nämnderna anser sig behövas för att 
kunna bedriva den verksamhet de har fått som uppdrag av kommunfullmäktige. 
 
Uppgifterna blir därmed tydligare. Nämnderna ska arbeta utifrån kommunfullmäktiges 
beslut och serva kommuninnevånarna. Kommunstyrelsen ska tillse att lokaler, 
anläggningar, service, m.m. finns och fungerar för att nämnderna ska kunna bedriva sin 
verksamhet. 
 
Från 2019-01-01 föreslås följande nämnder att finnas i Karlshamns kommuns organisation 
 

 Kommunstyrelsen  
o 15 ledamöter och 15 ersättare 

 Byggnadsnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Teknik- och fritidsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för Barn, utbildning och skola 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Gymnasienämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Kulturnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Omsorgsnämnden 
o 11 ledamöter och  11 ersättare 

 Nämnden för arbete och välfärd 
o 7 ledamöter och 7 ersättare 

 Valnämnden 
o 5 ledamöter och 5 ersättare 

 Överförmyndarnämnden 
o 3 ledamöter och 3 ersättare 

 Revisionen 
o 7 revisorer 
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När nämndsorganisationen är beslutat får kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
arbetsordningen för styrelse och nämnder samt reglementen och delegationsordningar. 
 
Inför innevarande mandatperiod utsåg kommunfullmäktige en ordförande och en vice 
ordförande i respektive nämnd. Personerna som valde som ordförande och vice ordförande 
representerade enbart majoriteten i kommunfullmäktige. Under mandatperioden har det 
även funnits en begränsning för nämnderna att utse arbetsutskott med avsikt att den 
politiska diskussionen ska föras i nämnderna och att samtliga ledamöter och ersättare i 
nämnderna ska ha samma förutsättning vid beslutsfattandet. 
 
För att förbättra den politiska demokratiprocessen föreslås att det i varje nämnd ska finnas 
en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande och 
förste vice ordförande utses från majoriteten och andre vice ordförande utses från 
oppositionen. 
 
Inför innevarande mandatperiod beslutade kommunfullmäktige att oppositionspartierna 
skulle få en särskild ersättning för att kunna förbättra sitt oppositionsarbete. Beloppet som 
oppositionspartierna delar på är ca 240 000 kr. Dessa pengar fördelas utifrån antalet 
ordinarie ledamöter och ersättare som partiet har i kommunfullmäktige. Partiet 
bestämmer vem eller vilka som ska få ersättningen samt hur oppositionsarbetet ska 
bedrivas. 
 
I samband med att uppdraget andre vice ordförande återinförs föreslås även att den 
särskilda ersättningen till oppositionspartierna tas bort samt att partistödet förändras 
samt att ersättningen till politiska samordnare och oppositionsråd kvarstår. 
 
Arvodena och övriga förmåner för förtroendevalda behöver ses över inför nästa 
mandatperiod. 
 
Med nuvarande system för partistöd utgår man från prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är 
för närvarande 44 500 kr). Formeln för beräkning är prisbasbeloppet x antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Summan delas med 2. Utav detta belopp går 25 % till ett så kallat 
grundstöd till att delas mellan de partierna som finns i kommunfullmäktige. Resterande 75 
% av summan fördelas mellan partierna baserat på hur många mandat partiet har i 
kommunfullmäktige. 
 
Förslaget till nytt system utgår även det från prisbasbeloppet . Varje parti i 
kommunfullmäktige får ett grundbelopp på 100 % av prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är 
för närvarande 44 500 kr). Utöver detta föreslås partierna att få 50 % av prisbasbeloppet 
per mandat i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsgruppen för ny politisk organisations förslag, 2018-01-19 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson yrkar: 
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att i kommunfullmäktige ska inför 2019-01-01 utse en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande i varje nämnd, dock ej i överförmyndarnämnden 
där endast ordförande och en vice ordförande ska utses 
 
att ordförande och förste vice ordförande utses från majoriteten och att andre vice 
ordförande utses från oppositionen, med undantag av revisionen där omvänd ordning 
gäller 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet 
med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att från 2019-01-01 styrs den kommunala verksamheten genom följande 
nämndsorganisation 

 
 Kommunstyrelsen  

o 15 ledamöter och 15 ersättare 
 Byggnadsnämnden 

o 9 ledamöter och 9 ersättare 
 Teknik- och fritidsnämnden 

o 11 ledamöter och 11 ersättare 
 Nämnden för Barn, utbildning och skola 

o 11 ledamöter och 11 ersättare 
 Gymnasienämnden 

o 9 ledamöter och 9 ersättare 
 Kulturnämnden 

o 9 ledamöter och 9 ersättare 
 Omsorgsnämnden 

o 11 ledamöter och 11 ersättare 
 Nämnden för arbete och välfärd 

o 7 ledamöter och 7 ersättare 
 Valnämnden 

o 5 ledamöter och 5 ersättare 
 Överförmyndarnämnden 

o 3 ledamöter och 3 ersättare 
 Revisionen 

o 7 revisorer 
 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över arbetsordningen för styrelse och nämnder 
samt reglementen och delegationsordningar 

 
att i kommunfullmäktige ska inför 2019-01-01 utses en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande i varje nämnd 

 
att ordförande och förste vice ordförande utses från majoriteten och att andre vice 
ordförande utses från oppositionen 

 
att arvodeskommittén uppdras att se över ersättningarna till förtroendevalda med syfte att 
till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2018 kunna besluta om nya regler och 
förmåner för förtroendevalda 

 
att inrättande av arbetsutskott i nämnd eller styrelse ska godkännas av 
kommunfullmäktige 

 
att den särskilda oppositionsersättning som utbetalats till oppositionspartierna upphör 
från 2019-01-01 
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att partistödet beräknas så att från 2019-01-01 får varje parti i kommunfullmäktige ett 
grundbidrag på 100 % av prisbasbeloppet samt att partierna även får 50 % av 
prisbasbeloppet per mandat i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

 
En arbetsgrupp bestående av gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige, med 
ledning av kommunfullmäktiges ordförande, har utarbetat ett förslag till ny politisk 
organisation att gälla från 2019-01-01. 

 
Förslaget till ny politisk organisation bygger på att i princip samtliga nämnder behåller sina 
uppgifter men att vissa uppgifter som tekniska nämnden har flyttas till kommunstyrelsen. 
Det blir tydligare att nämndernas uppgifter är att driva de sakfrågor som nämnden 
ansvarar för. Lokaler, anläggningsskötsel, intern service m.m. ska nämnderna inte arbeta 
med. Nämnderna ska servas med de anläggningar som nämnderna anser sig behövas för att 
kunna bedriva den verksamhet de har fått som uppdrag av kommunfullmäktige. 
 
Uppgifterna blir därmed tydligare. Nämnderna ska arbeta utifrån kommunfullmäktiges 
beslut och serva kommuninnevånarna. Kommunstyrelsen ska tillse att lokaler, 
anläggningar, service, m.m. finns och fungerar för att nämnderna ska kunna bedriva sin 
verksamhet. 
 
Från 2019-01-01 föreslås följande nämnder att finnas i Karlshamns kommuns organisation 

 
 Kommunstyrelsen  

o 15 ledamöter och 15 ersättare 
 Byggnadsnämnden 

o 9 ledamöter och 9 ersättare 
 Teknik- och fritidsnämnden 

o 11 ledamöter och 11 ersättare 
 Nämnden för Barn, utbildning och skola 

o 11 ledamöter och 11 ersättare 
 Gymnasienämnden 

o 9 ledamöter och 9 ersättare 
 Kulturnämnden 

o 9 ledamöter och 9 ersättare 
 Omsorgsnämnden 

o 11 ledamöter och  11 ersättare 
 Nämnden för arbete och välfärd 

o 7 ledamöter och 7 ersättare 
 Valnämnden 

o 5 ledamöter och 5 ersättare 
 Överförmyndarnämnden 

o 3 ledamöter och 3 ersättare 
 Revisionen 

o 7 revisorer 
 
När nämndsorganisationen är beslutat får kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
arbetsordningen för styrelse och nämnder samt reglementen och delegationsordningar. 
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Inför innevarande mandatperiod utsåg kommunfullmäktige en ordförande och en vice 
ordförande i respektive nämnd. Personerna som valde som ordförande och vice ordförande 
representerade enbart majoriteten i kommunfullmäktige. Under mandatperioden har det 
även funnits en begränsning för nämnderna att utse arbetsutskott med avsikt att den 
politiska diskussionen ska föras i nämnderna och att samtliga ledamöter och ersättare i 
nämnderna ska ha samma förutsättning vid beslutsfattandet. 
 
För att förbättra den politiska demokratiprocessen föreslås att det i varje nämnd ska finnas 
en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande och 
förste vice ordförande utses från majoriteten och andre vice ordförande utses från 
oppositionen. 
 
Inför innevarande mandatperiod beslutade kommunfullmäktige att oppositionspartierna 
skulle få en särskild ersättning för att kunna förbättra sitt oppositionsarbete. Beloppet som 
oppositionspartierna delar på är ca 240 000 kr. Dessa pengar fördelas utifrån antalet 
ordinarie ledamöter och ersättare som partiet har i kommunfullmäktige. Partiet 
bestämmer vem eller vilka som ska få ersättningen samt hur oppositionsarbetet ska 
bedrivas. 
 
I samband med att uppdraget andre vice ordförande återinförs föreslås även att den 
särskilda ersättningen till oppositionspartierna tas bort samt att partistödet förändras 
samt att ersättningen till politiska samordnare och oppositionsråd kvarstår. 
 
Arvodena och övriga förmåner för förtroendevalda behöver ses över inför nästa 
mandatperiod. 
 
Med nuvarande system för partistöd utgår man från prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är 
för närvarande 44 500 kr). Formeln för beräkning är prisbasbeloppet x antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Summan delas med 2. Utav detta belopp går 25 % till ett så kallat 
grundstöd till att delas mellan de partierna som finns i kommunfullmäktige. Resterande 75 
% av summan fördelas mellan partierna baserat på hur många mandat partiet har i 
kommunfullmäktige. 
 
Förslaget till nytt system utgår även det från prisbasbeloppet . Varje parti i 
kommunfullmäktige får ett grundbelopp på 100 % av prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är 
för närvarande 44 500 kr). Utöver detta föreslås partierna att få 50 % av prisbasbeloppet 
per mandat i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

 
Arbetsgruppen för ny politisk organisations förslag, 2018-01-19 

 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

145



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(4) 

kommun 2018-01-19 Dnr: 2018/324 
 

 
Karlshamns kommun ∙  Central nämndsadministration 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-25 29 
Kommunstyrelsen 2018-02-06 20 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 14 

 
 
Politisk organisation för mandatperioden 2018-2022 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att från 2019-01-01 styrs den kommunala verksamheten genom följande 
nämndsorganisation 
 

 Kommunstyrelsen  
o 15 ledamöter och 15 ersättare 

 Byggnadsnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Teknik- och fritidsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för Barn, utbildning och skola 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Gymnasienämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Kulturnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Omsorgsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för arbete och välfärd 
o 7 ledamöter och 7 ersättare 

 Valnämnden 
o 5 ledamöter och 5 ersättare 

 Överförmyndarnämnden 
o 3 ledamöter och 3 ersättare 

 Revisionen 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över arbetsordningen för styrelse och nämnder 
samt reglementen och delegationsordningar 
 
att i kommunfullmäktige ska inför 2019-01-01 utses en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande i varje nämnd 
 

146



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(4) 

 2018-01-19 Dnr: 2018/324 
 

att ordförande och förste vice ordförande utses från majoriteten och att andre vice 
ordförande utses från oppositionen 
 
att arvodeskommittén uppdras att se över ersättningarna till förtroendevalda med syfte 
att till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2018 kunna besluta om nya regler 
och förmåner för förtroendevalda 
 
att inrättande av arbetsutskott i nämnd eller styrelse ska godkännas av 
kommunfullmäktige 
 
att den särskilda oppositionsersättning som utbetalats till oppositionspartierna upphör 
från 2019-01-01 
 
att partistödet beräknas så att från 2019-01-01 får varje parti i kommunfullmäktige ett 
grundbidrag på 100 % av prisbasbeloppet samt att partierna även får 50 % av 
prisbasbeloppet per mandat i kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning 
 
En arbetsgrupp bestående av gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige, 
med ledning av kommunfullmäktiges ordförande, har utarbetat ett förslag till ny politisk 
organisation att gälla från 2019-01-01. 
 
Förslaget till ny politisk organisation bygger på att i princip samtliga nämnder behåller 
sina uppgifter men att vissa uppgifter som tekniska nämnden har flyttas till 
kommunstyrelsen. Det blir tydligare att nämndernas uppgifter är att driva de sakfrågor 
som nämnden ansvarar för. Lokaler, anläggningsskötsel, intern service m.m. ska 
nämnderna inte arbeta med. Nämnderna ska servas med de anläggningar som nämnderna 
anser sig behövas för att kunna bedriva den verksamhet de har fått som uppdrag av 
kommunfullmäktige. 
 
Uppgifterna blir därmed tydligare. Nämnderna ska arbeta utifrån kommunfullmäktiges 
beslut och serva kommuninnevånarna. Kommunstyrelsen ska tillse att lokaler, 
anläggningar, service, m.m. finns och fungerar för att nämnderna ska kunna bedriva sin 
verksamhet. 
 
Från 2019-01-01 föreslås följande nämnder att finnas i Karlshamns kommuns 
organisation 
 

 Kommunstyrelsen  
o 15 ledamöter och 15 ersättare 

 Byggnadsnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Teknik- och fritidsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för Barn, utbildning och skola 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Gymnasienämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Kulturnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 
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 Omsorgsnämnden 
o 11 ledamöter och  11 ersättare 

 Nämnden för arbete och välfärd 
o 7 ledamöter och 7 ersättare 

 Valnämnden 
o 5 ledamöter och 5 ersättare 

 Överförmyndarnämnden 
o 3 ledamöter och 3 ersättare 

 Revisionen 
o 7 revisorer 

 
När nämndsorganisationen är beslutat får kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
arbetsordningen för styrelse och nämnder samt reglementen och delegationsordningar. 
 
Inför innevarande mandatperiod utsåg kommunfullmäktige en ordförande och en vice 
ordförande i respektive nämnd. Personerna som valde som ordförande och vice 
ordförande representerade enbart majoriteten i kommunfullmäktige. Under 
mandatperioden har det även funnits en begränsning för nämnderna att utse 
arbetsutskott med avsikt att den politiska diskussionen ska föras i nämnderna och att 
samtliga ledamöter och ersättare i nämnderna ska ha samma förutsättning vid 
beslutsfattandet. 
 
För att förbättra den politiska demokratiprocessen föreslås att det i varje nämnd ska 
finnas en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande 
och förste vice ordförande utses från majoriteten och andre vice ordförande utses från 
oppositionen. 
 
Inför innevarande mandatperiod beslutade kommunfullmäktige att oppositionspartierna 
skulle få en särskild ersättning för att kunna förbättra sitt oppositionsarbete. Beloppet 
som oppositionspartierna delar på är ca 240 000 kr. Dessa pengar fördelas utifrån antalet 
ordinarie ledamöter och ersättare som partiet har i kommunfullmäktige. Partiet 
bestämmer vem eller vilka som ska få ersättningen samt hur oppositionsarbetet ska 
bedrivas. 
 
I samband med att uppdraget andre vice ordförande återinförs föreslås även att den 
särskilda ersättningen till oppositionspartierna tas bort samt att partistödet förändras 
samt att ersättningen till politiska samordnare och oppositionsråd kvarstår. 
 
Arvodena och övriga förmåner för förtroendevalda behöver ses över inför nästa 
mandatperiod. 
 
Med nuvarande system för partistöd utgår man från prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är 
för närvarande 44 500 kr). Formeln för beräkning är prisbasbeloppet x antalet ledamöter 
i kommunfullmäktige. Summan delas med 2. Utav detta belopp går 25 % till ett så kallat 
grundstöd till att delas mellan de partierna som finns i kommunfullmäktige. Resterande 
75 % av summan fördelas mellan partierna baserat på hur många mandat partiet har i 
kommunfullmäktige. 
 
Förslaget till nytt system utgår även det från prisbasbeloppet . Varje parti i 
kommunfullmäktige får ett grundbelopp på 100 % av prisbasbeloppet (prisbasbeloppet 
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är för närvarande 44 500 kr). Utöver detta föreslås partierna att få 50 % av 
prisbasbeloppet per mandat i kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsgruppen för ny politisk organisations förslag, 2018-01-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet § 73 2011-05-02 om gemensam 
utformning av protokoll i nämnder, styrelser och bolag vad gäller bolagen 
 
att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer för hur 
protokoll utformas och hanteras inom kommun och koncern. Dessa ska ta hänsyn till de 
olika förutsättningar som finns mellan bolag och nämnd 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade 2011-05-02 § 73 beslut om att hela koncernen ska hantera 
protokoll på samma sätt och med gemensamma mallar. Beslutet skulle utvärderas efter ett 
år vilket är oklart om det skett. I samband med att fullmäktiges revisorer granskade 
bolagskoncernens protokollskrivning och hantering framkom att man i varierande grad 
följde fullmäktiges beslutade riktlinjer. 
 
Efter att revisionen lämnat rapporten till Stadsvapnet har ett utvecklingsarbete skett i 
dialog med dotterbolagen där man genomlyst hur kraven på offentlighet på bästa sätt kan 
förenas med kraven på affärssekretess. I gällande ägardirektiv framgår att kommunens 
helägda bolag i tillämpliga delar ska följa riktlinjer, policys etcetera vilket dock inte får stå i 
strid med annan lagstiftning. 
 
Analysen visar på en problematik när bolagen förväntas agera affärsmässigt och fungera på 
en konkurrensutsatt marknad då innehållet i protokollen kan vara av sådan art att ett 
spridande skulle skada bolaget eller försämra dess konkurrenskraft. Man har då möjlighet 
att sekretessbelägga denna information men detta gör att protokollen som läggs upp på 
webben blir torftiga i vissa paragrafer och nästan löjeväckande innehållslösa. Efter 
granskning av hur andra kommunala bolag styrs i detta sammanhang visar att dessa kan ha 
direktiv som delvis skiljer sig från den kommunala förvaltningens eller inga alls. Detta 
gäller särskilt de bolag som drivs med affärsmässiga villkor på en konkurrensutsatt 
marknad. Gällande lagstiftning är tydlig kring offentlighetskravet för kommunala bolag 
varför man troligen bedömt att inga ytterligare regleringar behövs.  
 
Sammanfattningsvis finns betydande skillnader mellan villkoren för kommunens bolag och 
de kommunala nämnderna som gör att det kan vara svårt att i alla lägen ha likalydande 
riktlinjer. Den affärsmässighet som bolagen förväntas ha kan stundtals stå i strid med hur 
man jobbar i en nämndsstruktur. 
 
För att möta detta bör affärsmässigheten lyftas fram i ägardirektiven och inför varje KF-
beslut om gemensamma riktlinjer ska detta finnas med i beredningen. Förslaget till beslut 
bör innehålla en särskild skrivning om detta även ska gälla de kommunala bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Protokollsutdrag SV 2017-12-04 § 51 Förslag om upphävande av kommunfullmäktiges 
beslut om gemensamma protokollsmallar m.m. för de kommunala bolagen 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-05-02 § 73 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet § 73 2011-05-02 om gemensam 
utformning av protokoll i nämnder, styrelser och bolag vad gäller bolagen 
 
att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer för hur 
protokoll utformas och hanteras inom kommun och koncern. Dessa ska ta hänsyn till de 
olika förutsättningar som finns mellan bolag och nämnd 
 
Magnus Gärdebring (M) och Tommy Strannemalm (SD) deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade 2011-05-02 § 73 beslut om att hela koncernen ska hantera 
protokoll på samma sätt och med gemensamma mallar. Beslutet skulle utvärderas efter ett 
år vilket är oklart om det skett. I samband med att fullmäktiges revisorer granskade 
bolagskoncernens protokollskrivning och hantering framkom att man i varierande grad 
följde fullmäktiges beslutade riktlinjer. 
 
Efter att revisionen lämnat rapporten till Stadsvapnet har ett utvecklingsarbete skett i 
dialog med dotterbolagen där man genomlyst hur kraven på offentlighet på bästa sätt kan 
förenas med kraven på affärssekretess. I gällande ägardirektiv framgår att kommunens 
helägda bolag i tillämpliga delar ska följa riktlinjer, policys etcetera vilket dock inte får stå i 
strid med annan lagstiftning. 
 
Analysen visar på en problematik när bolagen förväntas agera affärsmässigt och fungera på 
en konkurrensutsatt marknad då innehållet i protokollen kan vara av sådan art att ett 
spridande skulle skada bolaget eller försämra dess konkurrenskraft. Man har då möjlighet 
att sekretessbelägga denna information men detta gör att protokollen som läggs upp på 
webben blir torftiga i vissa paragrafer och nästan löjeväckande innehållslösa. Efter 
granskning av hur andra kommunala bolag styrs i detta sammanhang visar att dessa kan ha 
direktiv som delvis skiljer sig från den kommunala förvaltningens eller inga alls. Detta 
gäller särskilt de bolag som drivs med affärsmässiga villkor på en konkurrensutsatt 
marknad. Gällande lagstiftning är tydlig kring offentlighetskravet för kommunala bolag 
varför man troligen bedömt att inga ytterligare regleringar behövs.  
 
Sammanfattningsvis finns betydande skillnader mellan villkoren för kommunens bolag och 
de kommunala nämnderna som gör att det kan vara svårt att i alla lägen ha likalydande 
riktlinjer. Den affärsmässighet som bolagen förväntas ha kan stundtals stå i strid med hur 
man jobbar i en nämndsstruktur. 
 
För att möta detta bör affärsmässigheten lyftas fram i ägardirektiven och inför varje KF-
beslut om gemensamma riktlinjer ska detta finnas med i beredningen. Förslaget till beslut 
bör innehålla en särskild skrivning om detta även ska gälla de kommunala bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
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Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Protokollsutdrag SV 2017-12-04 § 51 Förslag om upphävande av kommunfullmäktiges 
beslut om gemensamma protokollsmallar m.m. för de kommunala bolagen 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-05-02 § 73 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration  

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-25 12 
Kommunstyrelsen 2018-02-06 19 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 15 

 
 
Förslag om upphävande av kommunfullmäktiges beslut om gemensamma 
protokollsmallar 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet § 73 2011-05-02 om gemensam 
utformning av protokoll i nämnder, styrelser och bolag vad gäller bolagen 
 
att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer för hur 
protokoll utformas och hanteras inom kommun och koncern. Dessa ska ta hänsyn till de 
olika förutsättningar som finns mellan bolag och nämnd 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade 2011-05-02 § 73 beslut om att hela koncernen ska hantera 
protokoll på samma sätt och med gemensamma mallar. Beslutet skulle utvärderas efter ett 
år vilket är oklart om det skett. I samband med att fullmäktiges revisorer granskade 
bolagskoncernens protokollskrivning och hantering framkom att man i varierande grad 
följde fullmäktiges beslutade riktlinjer. 
 
Efter att revisionen lämnat rapporten till Stadsvapnet har ett utvecklingsarbete skett i 
dialog med dotterbolagen där man genomlyst hur kraven på offentlighet på bästa sätt kan 
förenas med kraven på affärssekretess. I gällande ägardirektiv framgår att kommunens 
helägda bolag i tillämpliga delar ska följa riktlinjer, policys etcetera vilket dock inte får stå i 
strid med annan lagstiftning. 
 
Analysen visar på en problematik när bolagen förväntas agera affärsmässigt och fungera på 
en konkurrensutsatt marknad då innehållet i protokollen kan vara av sådan art att ett 
spridande skulle skada bolaget eller försämra dess konkurrenskraft. Man har då möjlighet 
att sekretessbelägga denna information men detta gör att protokollen som läggs upp på 
webben blir torftiga i vissa paragrafer och nästan löjeväckande innehållslösa. Efter 
granskning av hur andra kommunala bolag styrs i detta sammanhang visar att dessa kan ha 
direktiv som delvis skiljer sig från den kommunala förvaltningens eller inga alls. Detta 
gäller särskilt de bolag som drivs med affärsmässiga villkor på en konkurrensutsatt 
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marknad. Gällande lagstiftning är tydlig kring offentlighetskravet för kommunala bolag 
varför man troligen bedömt att inga ytterligare regleringar behövs.  
 
Sammanfattningsvis finns betydande skillnader mellan villkoren för kommunens bolag och 
de kommunala nämnderna som gör att det kan vara svårt att i alla lägen ha likalydande 
riktlinjer. Den affärsmässighet som bolagen förväntas ha kan stundtals stå i strid med hur 
man jobbar i en nämndsstruktur. 
 
För att möta detta bör affärsmässigheten lyftas fram i ägardirektiven och inför varje KF-
beslut om gemensamma riktlinjer ska detta finnas med i beredningen. Förslaget till beslut 
bör innehålla en särskild skrivning om detta även ska gälla de kommunala bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Protokollsutdrag SV 2017-12-04 § 51 Förslag om upphävande av kommunfullmäktiges 
beslut om gemensamma protokollsmallar m.m. för de kommunala bolagen 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-05-02 § 73 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör 
 
    Erik Bergman 
    Nämndsekreterare
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Plats och tid Rådhuset, Årydssalen klockan 14:30 – 15:15   

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Annika Westerlund Vice Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Rune Andersson Ledamot (S) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Ted Olander Ledamot (MP) 

  

Arbetstagar- 
representanter: 

  
Glenn Olofsson, TCO 
Roger Bengtsson, LO 

Övriga: Daniel Wäppling, VD 
Ulrika Hägvall Lundberg, vice VD 
Erik Bergman, nämndsekreterare 

 

Utses att justera: Anders Karlsson   

Paragrafer: §§ 49 - 58 

Justeringsdatum:  2017-12-04 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Anders Karlsson   
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Stadsvapnet i 

Karlshamn AB 
  

Sammanträdesdatum: 2017-12-04   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-12-05 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-12-27 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 51 Förslag om upphävande av kommunfullmäktiges beslut om gemensamma 
protokollsmallar m.m. för de kommunala bolagen 2017/4004 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet § 73 2011-05-02 om gemensam 
utformning av protokoll i nämnder, styrelser och bolag åtminstone vad gäller bolagen 
 
att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer för hur 
protokoll utformas och hanteras inom kommun och koncern. Dessa ska ta hänsyn till de 
olika förutsättningar som finns mellan bolag och förvaltning. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade 2011-05-02 § 73 beslut om att hela koncernen ska hantera 
protokoll på samma sätt och med gemensamma mallar. Beslutet skulle utvärderas efter ett 
år vilket är oklart om det skett. I samband med att fullmäktiges revisorer granskade 
bolagskoncernens protokollskrivning och hantering framkom att man i varierande grad 
följde fullmäktiges beslutade riktlinjer. 
 
Efter att revisionen lämnat rapporten till Stadsvapnet har ett utvecklingsarbete skett i 
dialog med dotterbolagen där man genomlyst hur kraven på offentlighet på bästa sätt kan 
förenas med kraven på affärssekretess. I gällande ägardirektiv framgår att kommunens 
helägda bolag i tillämpliga delar ska följa riktlinjer, policys etcetera vilket dock inte får stå i 
strid med annan lagstiftning. 
 
Analysen visar på en problematik när bolagen förväntas agera affärsmässigt och fungera på 
en konkurrensutsatt marknad då innehållet i protokollen kan vara av sådan art att ett 
spridande skulle skada bolaget eller försämra dess konkurrenskraft. Man har då möjlighet 
att sekretessbelägga denna information men detta gör att protokollen som läggs upp på 
webben blir torftiga i vissa paragrafer och nästan löjeväckande innehållslösa. Efter 
granskning av hur andra kommunala bolag styrs i detta sammanhang visar att dessa kan ha 
direktiv som delvis skiljer sig från den kommunala förvaltningens eller inga alls. Detta 
gäller särskilt de bolag som drivs med affärsmässiga villkor på en konkurrensutsatt 
marknad. Gällande lagstiftning är tydlig kring offentlighetskravet för kommunala bolag 
varför man troligen bedömt att inga ytterligare regleringar behövs.  
 
Sammanfattningsvis finns betydande skillnader mellan villkoren för kommunens bolag och 
den kommunala förvaltningen som gör att det kan vara svårt att i alla lägen ha likalydande 
riktlinjer. Den affärsmässighet som bolagen förväntas ha kan stundtals stå i strid med hur 
man jobbar i en förvaltningsstruktur. 
 
För att möta detta bör affärsmässigheten lyftas fram i ägardirektiven och inför varje KF-
beslut om gemensamma riktlinjer ska detta finnas med i beredningen. Förslaget till beslut 
bör innehålla en särskild skrivning om detta även ska gälla de kommunala bolagen. 
 
Efter att ett nytt ärendehanteringssystem infördes i kommunen har inte de riktlinjer som 
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gäller kunnat följas fullt ut i kommunen vilket dock upplevts som ett mindre problem än i 
bolagen. För att hantera problemen har ett utvecklingsarbete startat för att modernisera 
och effektivisera protokollhantering med mera. Kansli och nämndssekretariat ligger 
numera organiserat under kommunstyrelsen vilket underlättar en standardisering. 
 
Beslutsunderlag 
 
VD Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2017-11-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige   2011-05-02 
 
 
   

KF § 73  KS § 132  2011.235 
2011-05-02 2011-04-19  
Gemensam utformning av protokoll för fullmäktige, styrelse, nämnder och bolag 
 
Sammanfattning 
Det finns skäl att se över den av kommunstyrelsen antagna mallen för protokoll. Kanslichefen 
har i samverkan med en referensgrupp tagit fram ett förslag till mall med motiveringen att 
protokollen ska vara lättlästa och lättillgängliga såväl fysiskt som digitalt. Genom samsyn och 
utbildning bedömer kanslichefen att den nya mallen ska kunna användas i alla beslutande organ 
i koncernen vid halvårsskiftet 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2011-04-11. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifogat förslag till protokollsmall från och med halvårsskiftet 2011 ska användas i alla 
beslutande organ i hela kommunkoncernen 
 
att det ska vara möjligt att läsa alla kommunkoncernens protokoll på webben 
 
att i samrådsorgan och andra partsammansatta organ ska minnesanteckningar skrivas 
 
att den grafiska profilen för Karlshamns kommun ska anpassas i den del den avser 
protokollskrivning samt  
 
att protokollsutformningen ska utvärderas efter ett år. 
____ 
 
Yrkande 
 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kenneth Hake yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
I ärendet yttrar sig även Marco Paulsson.    
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
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Kommunfullmäktige   2011-05-02 
 
 
 
att bifogat förslag till protokollsmall från och med halvårsskiftet 2011 ska användas i alla 
beslutande organ i hela kommunkoncernen 
 
att det ska vara möjligt att läsa alla kommunkoncernens protokoll på webben 
 
att i samrådsorgan och andra partsammansatta organ ska minnesanteckningar skrivas 
 
att den grafiska profilen för Karlshamns kommun ska anpassas i den del den avser 
protokollskrivning samt  
 
att protokollsutformningen ska utvärderas efter ett år. 
 
Expedieras kommunstyrelsen 

samtliga nämnder 
samtliga bolag 
brottsförebyggande rådet 
folkhälsorådet 
administrativa gruppen 
informationschefen 
revisorerna 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamn Energi AB uppdras att erbjuda fiberanslutning till samtliga 
permanentboende på landsbygden i Karlshamns kommun senast 1 januari 2022 
 
att finansieringen av fiberutbyggnaden görs inom Stadsvapenkoncernen 
 
att anslutningskostnaden för det enskilda hushållet på landsbygden ska vara detsamma 
som för hushåll i tätorterna 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har under de senaste åtta åren arbetat för utbyggnad av fibernät i kommunen. 
Under 2018 kommer Karlshamn Energi att erbjuda de som ännu inte fått erbjudande om 
anslutning i tätorterna möjlighet till anslutning. På landsbygden bygger Karlshamn Energi 
ut fibernätet med hjälp av de statliga bidrag som bolaget har sökt och fått. 
 
Det är viktigt att alla kommuninvånare har tillgång till fiber. För att företag skall kunna 
satsa, för att säkra tryggheten för äldre, för möjligheten att studera och för en attraktivare 
landsbygd är fiber en förutsättning. 
 
Trots utbyggnaden av fiber kommer Karlshamns kommun under slutet av 2018 att ha 
drygt 600 permanenthushåll som ännu inte har tillgång till fiber. 
 
Kostanden för att bygga ut fiber till de 600 permanenthushållen beräknas till ca 70 
miljoner kr. Finansieringen av denna utbyggnad bör kunna hanteras inom 
Stadsvapenkoncernen. Bedömningen är att samtliga permanentboende i kommunen kan få 
fiber innan 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2018-01-31 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att ta del av den regionala 
bredbandsstrategin.   
 
Gertrud Ivarsson (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Därmed finns endast ett förslag till beslut och kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
liggande förslag.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamn Energi AB 
Ekonomiavdelningen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2018-02-01 Dnr: 2018/514 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2018-02-06 31 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 16 
 
 
Fiberutbyggnad i hela kommunen 
 
Förslag till beslut 
 
att Karlshamn Energi AB uppdras att erbjuda fiberanslutning till samtliga 
permanentboende på landsbygden i Karlshamns kommun senast 1 januari 2022 
 
att finansieringen av fiberutbyggnaden görs inom Stadsvapenkoncernen 
 
att anslutningskostnaden för det enskilda hushållet på landsbygden ska vara 
detsamma som för hushåll i tätorterna 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har under de senaste åtta åren arbetat för utbyggnad av fibernät i 
kommunen. Under 2018 kommer Karlshamn Energi att erbjuda de som ännu inte 
fått erbjudande om anslutning i tätorterna möjlighet till anslutning. På landsbygden 
bygger Karlshamn Energi ut fibernätet med hjälp av de statliga bidrag som bolaget 
har sökt och fått. 
 
Det är viktigt att alla kommuninvånare har tillgång till fiber. För att företag skall 
kunna satsa, för att säkra tryggheten för äldre, för möjligheten att studera och för en 
attraktivare landsbygd är fiber en förutsättning. 
 
Trots utbyggnaden av fiber kommer Karlshamns kommun under slutet av 2018 att 
ha drygt 600 permanenthushåll som ännu inte har tillgång till fiber. 
 
Kostanden för att bygga ut fiber till de 600 permanenthushållen beräknas till ca 70 
miljoner kr. Finansieringen av denna utbyggnad bör kunna hanteras inom 
Stadsvapenkoncernen. Bedömningen är att samtliga permanentboende i kommunen 
kan få fiber innan 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2018-01-31 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2018-02-01 Dnr: 2018/514 
 

 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamn Energi AB 
Ekonomiavdelningen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-02-06 Dnr: 2018/605 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 17 
 
 
Interpellation om patientsäkerhet m m 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 
följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande Leif Håkansson (S): 
 

Sjuksköterskor är en väldigt viktig personalkategori i omsorgs-
nämndens verksamhet. Det är en dokumenterat svårrekryterad 
personalkategori och vi ser därför med oro på att relativt många 
sjuksköterskor väljer att säga upp sig hos Karlshamns kommun. Vi har 
försökt få klarhet i dessa frågeställningar i nämnden utan framgång 
varför vi tycker det är angeläget att lyfta frågan till den allmänna 
debatten. 
 
 Undertecknad ställer följande frågor till Leif Håkansson (S): 
 
1 Var går smärtgränsen för när kommunen inte längre kan garantera 

patientsäkerheten och hur nära den smärtgränsen befinner sig 
Karlshamns kommun? 
 

2 Vilka åtgärder tänker majoriteten vidta för att säkerställa att 
antalet sjuksköterskor i kommunen hålls på en acceptabel nivå? 

 
3 Vilken kompetensutveckling erbjuder Karlshamns kommun sina 

sjuksköterskor? 
 

Omsorgsnämndens ordförande Leif Håkansson (S) lämnar följande svar: 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Assistent
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-02-06 Dnr: 2018/593 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen  
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
 
Granskningsrapporter februari 2018 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit granskningsrapporter från kommunrevisionen enligt nedanstående 
redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2017/3400 216/17 2017-12-13 BN yttrande över granskningsrapport plan- 
   och byggprocessen 
 
2017/4214 15/17 2017-12-18 Granskning av arbetet med orosanmälningar 
   och uppföljning av placerade barn 
 
2017/4215 16/17 2017-12-18 Granskning av integration och återsökning 
 
2017/4241 17/17 2017-12-20 Granskning av måluppfyllelsen inom skolan 
 
2018/536 1/18 2018-02-01 Granskning fastighetsunderhåll 
 
2018/516 2/18 2018-02-01 Förstudie om Stadsvapnet AB:s ledningsansvar 
 
2018/518 3/18 2018-02-01 Granskningsrapport mutor och oegentligheter 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 

167



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2018-01-23 Dnr: 2017/3970 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd  
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Nämnden för arbete och välfärd 2018-02-22  
Revisorer   
Kommunfullmäktige 2018-02-19 19 
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom 
nämnden för arbete och välfärd, kvartal 4 2017 
 
Förslag till beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen 
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den 
kommunala revisionen. Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre 
månader och beslut där insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. 
 
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut 
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med 
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, 
kommunfullmäktige samt IVO. 
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan 
tillställs nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen. 
 
För perioden rapporteras totalt 33 individrapporter, vara 29 avser aktuellt kvartal 
och 4 avser kvartal 1. Besluten fördelas enligt följande:  
 
LSS, sex stycken varav fem avser bostad för vuxna och det sjätte avlösarservice.  
 
SoL, 27 stycken varav 14 avser beslut om kontaktperson och 13 avser beslut om 
kontaktfamilj.   
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-23 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2018-01-23 Dnr: 2017/3970 
 

 
 
Erik Bergman 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-02-06 Dnr: 2017/3972 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Omsorgsförvaltningen ∙ Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Omsorgsnämnden 2018-02-21  
Kommunfullmäktige 2018-02-19 20 
Revisorer   
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom 
omsorgsnämnden, kvartal 4 2017 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna rapporten 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan 
tillställs omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 4 2017 rapporterades totalt 20 individrapporter för gynnande beslut 
som ej verkställts inom tre månader. Samtliga 20 stycken beror på att den enskilde 
tackat nej till erbjudandet. För 18 stycken av rapporterna gällde biståndet 
permanent bostad (enl. 5 kap. 5 § eller 5 kap. 7 § SoL). För två av rapporterna gällde 
beslutet annat bistånd, medboende.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden, 
kvartal 4 2017, tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Emma Håkansson, 
2018-02-06 
 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-02-02 Dnr: 2018/546 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
Handlingar för kännedom februari 2018 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom inkomna under tiden 16 december 
– 2 februari 2018 redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2015/2228 18/17 2017-12-22 Detaljplan Karlshamn 4:1 (Stationsområdet, 

 etapp 1) Dom 2017-12-21, Mark- och 
miljödomstolen avvisar överklagandena 

    
 
 
 
Aili Martinsson 
Assistent
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-02-07 Dnr: 2014/3216 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 22 
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Anneli 
Bengtsson (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Anneli Bengtssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny samman-
räkning. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2017-12-20 begär Anneli Bengtsson (S) att få bli entledigad från sina 
uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Avsägelse - Anneli Bengtsson (S) 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Anneli Bengtsson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Rosita  Wendell

Från:

Skickat:

Till:

Ämne:

Hej!

Jag avsäger mig mina uppdrag från och med den 1/1 2018.

Med vänlig hälsning,

Anneli Bengtsson

Skickat från min iPhone

L

Anneli Bengtsson

den 20 december 2017 13:12

Aili Martinsson; Anneli Bengtsson; Per-Ola Mattsson

Avsäger mina uppdrag!

KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNKANSLlET

K 2017 -12- z 1
  ......... .QÃQÄYÅÃEÅá.

DNR ow/á//zp

1
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-02-07 Dnr: 2015/120 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 23 
 
 
Entledigande från uppdraget som ledamot och vice ordförande i 
tekniska nämnden - Anneli Bengtsson (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Anneli Bengtssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot och vice 
ordförande i tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning  
 
I mail daterat 2017-12-20 begär Anneli Bengtsson (S) att få bli entledigad från sina 
uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Avsägelse Anneli Bengtsson (S) 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Anneli Bengtsson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Rosita  Wendell

Från:

Skickat:
Till:

Ämne:

Hej!

Jag avsäger mig mina uppdrag från och med den 1/1 2018.

Med vänlig hälsning,

Anneli Bengtsson

Skickat från min iPhone

_é I —

Anneli Bengtsson

den 20 december 201713112

Aili Martinsson; Anneli Bengtsson; Per-Ola Mattsson

Avsäger mina uppdrag!

KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNK/\NSLIhT

2017 '12' Z  1

  .......
DNR ow/S//zâ
INK

1

l
l
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