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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /

Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bekräfta kommunfullmäktiges beslut § 208 av den 17 december 2018  
 
att förtydliga att anläggningsavgiften inte höjs, utan ligger kvar på 2018 års nivå 
 
Sammanfattning 
 
Det beslut om VA-taxa som fattades av kommunfullmäktige i december visade sig vid 
implementeringen innehålla sådana oklarheter gällande anläggningsavgiften att ett 
förtydligande behöver göras genom ett nytt beslut i kommunfullmäktige.  
 
Vad som avsåg med kommunfullmäktiges beslut var att VA-taxans brukningsavgifter 
skulle höjas med 7 procent samt att den rörliga brukningsavgiften för dricksvatten, 
utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr inklusive moms att fonderas till kommande 
reservvattentäkt och utökad funktion i nytt vattenverk. I det ingick att 
anläggningsavgiften inte skulle höjas.  
 
För att förtydliga detta fattas förevarande beslut, vilket är berett med Karlshamn Energi 
Vatten AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-31 
Uppdaterat taxedokument, 2019-02-01 
Protokollsutdrag KF § 208/2018 VA-taxa 2019 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanlaggningar 
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019 
Styrelseprotokoll 2018-10-24 KEVAB  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Karlshamn Energi Vatten AB
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-02-05 5 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Förtydligande gällande VA-taxa 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bekräfta kommunfullmäktiges beslut § 208 av den 17 december 2018  
 
att förtydliga att anläggningsavgiften inte höjs, utan ligger kvar på 2018 års nivå 
 
Sammanfattning 
 
Det beslut om VA-taxa som fattades av kommunfullmäktige i december visade sig vid 
implementeringen innehålla sådana oklarheter gällande anläggningsavgiften att ett 
förtydligande behöver göras genom ett nytt beslut i kommunfullmäktige.  
 
Vad som avsåg med kommunfullmäktiges beslut var att VA-taxans brukningsavgifter 
skulle höjas med 7 procent samt att den rörliga brukningsavgiften för dricksvatten, 
utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr inklusive moms att fonderas till kommande 
reservvattentäkt och utökad funktion i nytt vattenverk. I det ingick att 
anläggningsavgiften inte skulle höjas.  
 
För att förtydliga detta fattas förevarande beslut, vilket är berett med Karlshamn Energi 
Vatten AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-31 
Uppdaterat taxedokument, 2019-02-01 
Protokollsutdrag KF § 208/2018 VA-taxa 2019 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanlaggningar 
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019 
Styrelseprotokoll 2018-10-24 KEVAB  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Karlshamn Energi Vatten AB 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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TAXA 

för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller fr o m 2019-01-01 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Karlshamn Energi Vatten AB 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen. 

 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 

jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att 

allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 

vattentjänster är uppfyllda. 

 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med 

 

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller 

tvåfamiljshus.   

 

Övrig bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för flerfamiljshus. Med bostadsfastighet jämställs 

fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 

att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning  Stormarknader                Butiker 

Utställningslokaler Sporthallar                        Hotell                     Restauranger 

Hantverk  Småindustri  Utbildning                     Sjukvård 
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Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 

jämställs med bostadsfastighet. 

 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 

 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 

fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet 

lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 

(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 

motsvarar sådan mark. 

 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 

fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 

blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 

ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster 

är uppfyllda.  

 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall 

erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a

) 

en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 58 000 kr 72 500 kr 

b

) 

en avgift avseende upprättande av 

varje uppsättning förbindelsepunkter 

för V, S och Df, 46 400 kr 58 000 kr 

c

) 

en avgift per m2 tomtyta 

37,08 kr 46,35 kr 

d

) 

en avgift per lägenhet 

21 670 kr 27 088 kr 

e

)

* 

en grundavgift för bortledande av  

Df, om bortledande av dagvatten sker 

utan att förbindelsepunkt för  

Df upprättats.     17 980 kr 22 475 kr 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) 

tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 

detta inte lagts respektive upprättats. 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) 

lika mellan fastigheterna. 

 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 

5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 

enligt 5.1 a), b), d) och e). 
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 

ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 

erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 

Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a

) 

 

en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar 

till förbindelsepunkter för V, S och 

Df 

om 58 000 

kronor 

om 72 500 

kronor 

b

) 

 

en avgift avseende upprättande av 

varje uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S och Df 
om 46 400 

kronor 

om 58 000 

kronor 

c

) 

 

en avgift per m2 tomtyta 

62,22 kr 77,77 kr 
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d

)

* 

 

en grundavgift för bortledande av 

Df, om bortledande av dagvatten 

sker utan att förbindelsepunkt för 

Df upprättats. 
17 980 kr 22 475 kr 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) 

tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 

detta inte lagts respektive upprättats. 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) 

lika mellan fastigheterna.  

 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 

annan karta som huvudmannen godkänner. 

 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 

beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 

erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 

Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

 

§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  
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  Småhusfasti

ghet och 

övrig 

bostadsfastig

het 

 Annan 

fastighet 

Servisavgift 5.1 

a) 

100% 6.1 

a) 

100% 

Avgift per 

uppsättning FP  

5.1 

b) 

100% 6.1 

b) 

100% 

Tomtyteavgift 5.1 

c) 

100% 6.1 

c) 

70% 

Lägenhetsavgift 5.1 

d) 

0%  -  

Grundavgift för Df, 

om FP för Df inte 

upprättats  

5.1 

e) 

100% 6.1 

d) 

100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), 

eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte 

upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Småhusfastig

het och övrig 

bostadsfastig

het 

 Annan 

fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 

c) 

*) 6.1 

c) 

30% 

Lägenhetsavgift 5.1 

d)  

100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så 

medger. 

12



 

 

 8 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 

reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30

% 

50

% 

20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30

% 

50

% 

- 20

% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30

% 

50

% 

- 20

% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100

% 

- 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30

% 

50

% 

20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30

% 

50

% 

- 20

% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100

% 

- 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 

respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 

skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), 

även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 

a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i 

samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

en avgift per m2 allmän platsmark för 

anordnande av dagvattenbortledning Utan moms Med moms 

Hårdgjord yta 20,61 kronor 25,76 kronor 

Grönytor 2,06 kronor 2,58 kronor 

 

§ 10 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När 

detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare 

än en gång årligen. 

 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 

i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 

enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.  
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§ 12 

12.1  Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

 

12.2  Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 

12.3  Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 

inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 

hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 

begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av 

avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till 

dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av 

avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

 

12.4  Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 

12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 13 

13.1  Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall 

fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader 

härför. 

 

13.2  Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den 

nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

 

13.3  Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del 

av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 

den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)  
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 14 

14.1  För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a

) 

en fast årlig avgift per mätare eller 

per mätarkombination 

1 x Qn 2,5 

2 x Qn 2,5 

3 x Qn 2,5 

4 x Qn 2,5 

1 x Qn 6 

2 x Qn 6 

3 x Qn 6 

4 x Qn 6 

1 x Qn 10 

2 x Qn 10 

 

   2 457 kr 

   6 092 kr 

 11 987 kr 

17 884 kr 

  8 057 kr 

21 813 kr 

39 501 kr 

55 223 kr 

17 883 kr 

43 431 kr 

 

  3 071 kr 

  7 615 kr 

14 984 kr 

22 355 kr 

10 071 kr 

27 266 kr 

49 376 kr 

69 029 kr 

22 354 kr 

54 289 kr 

b

) 

en avgift per m3 levererat vatten 

  14,65 kr   18,31 kr 

c

) 

en dagvattenavgift per år och varje 

påbörjat 1 000-tal m²      750 kr      938 kr 

 Utöver det som framkommer i 14.1b 

tillkommer en avgift per m3 för 

levererat dricksvatten. Avgiften 

fonderas till kommande 

reservvattentäkt och utökad funktion 

i nytt vattenverk.          1,6 kr      2,0 kr 

 

VA-huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov. 
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14.2  Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast mätaravgift 14.1 a) 30% 70%   

Avgift per m3 14.1 b) 30% 70%   

Dagvattenavgift 14.1 c)   40% 60% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3  Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 

m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 80 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. En fast 

årlig avgift motsvarande mätaravgift småhus i 14.1 a) skall dessutom erläggas. 

 

14.4  För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 

förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

 

14.5  Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, 

om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 

SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-

nämnd.  

 

14.6  Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av § 18. 

 

14.7  För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o d), skall erläggas avgift med 70 % av avgiften enligt 14.1 b). 
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§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark  

för bortledning av dagvatten 0,36 kr 0,45 kr 

 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 

spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 

eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) och c). 

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus erläggs avgift motsvarande 

mätaravgift för småhus enligt 14.1 a). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område 

erlägger fast avgift motsvarande 1x qn 2,5 enligt 14.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 

i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften och dagvattenavgiften. Följande avgifter skall 

därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Mätaravgift småhus 14.1 a) 30 % 70 %   

1 x Qn 2,5 

 

14.1 a) 30 % 70 %   

Dagvattenavgift 14.1 c)   40 % 60 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 18 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 

i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 

enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 19 

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 

beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt 

mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 

och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 

obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning 

bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på 

grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 21 

Avgifter enligt § 14 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När detta 

index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än 

en gång årligen. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 

§ 22 

Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, 

som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 

vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 

dagen för taxans ikraftträdande. 
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* * * 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna 

vattentjänster. 
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 15:00—20:25, ajournering kl 17:40–18:40  

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Xhani Bardhi fr.o.m. § 207 Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson fr.o.m. § 207 Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Lena Johansson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) §§ 202–206   Xhani Bardhi (S)  
Per Atmander (MP) §§ 202–206  Claes Jansson (MP)  
Rickard Holmberg (M)  Charlotta M Sjöqvist (M)  
Ulla Olofsson (M)  Artur Hulu (M)  
Jonas Lingvärn (SD) §§ 202–206   Tommy Mikkelsen (SD)  
Dan Andersson (SD) §§ 207–242   Tommy Mikkelsen (SD)  
Iman Omairat (L)  Emanuel Norén (L)  
Tony Viberg (V)  Tommy Larsson (V)  

Närvarande 
ersättare 

  
Ulf Gustavsson (S) §§ 207–242  
Göran Svensson (S) 
Elisabeth Rosengren (S) 
Per-Ivar Johansson (C) 
Per Atmander (MP) §§ 207–242  
Magnus Olsson (M) §§ 202–206  
Herman Falk (M) 
Britt Kilsäter (M) 
Mats Olausson (M) 
Stefan Sörensson (L) 
Lennart Ung (KD) 
Veronika Hertelendy (V) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, kanslichef  
Anna Persson, utredare  

Paragrafer §§ 202–206, 208–212, 215–242     

Utses att justera Mats Dahlbom och Britt Jämstorp 

Justeringsdatum  2018-12-17 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ………………………………………… ………………………………………… 
 Mats Dahlbom Britt Jämstorp 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2018-12-17 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-12-21 

Tillkännages t.o.m. 2019-01-11 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 208 VA-taxa 2019 2018/2852 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att VA-taxan höjs med 7 procent 
 
att den rörliga dricksvattentaxan, utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr att fonderas 
till kommande reservvattentäkt 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 155, föreslagit kommunfullmäktige att höja 
den rörliga dricksvattentaxan med två kronor per kubikmeter från 5,14 kr/m3 till 7,14 
kr/m3. I övrigt föreslås oförändrad taxa. Efter att ärendet bordlagts av arbetsutskottet har 
skrivelse inkommit från Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertar 
ansvaret för VA-verksamheten, med förslag om en höjning av VA-taxan med 7 procent 
samt att anslutningsavgiften inte ska höjas.  
 
De föreslagna taxehöjningarna baseras dels på faktiska kostnader kopplat till 
investeringsbehoven i VA-försörjningen men också på formerna för den fond som är 
upprättad för reservvatten från Mörrumsån. Investeringsbehoven är identifierade för 
framförallt dricksvattenproduktionen medan ett nuläge och en långsiktig plan för 
ledningsnät, pumpstationer och Sternö avloppsreningsverk saknas. 
 
Ett omfattande arbete för ovanstående problematik pågår och kommer att intensifieras 
när VA-verksamheten vid årsskiftet går över till Karlshamn Energi Vatten AB. En 
långsiktig strategi för Karlshamns kommuns taxehöjningar kommer utifrån ovanstående 
investeringsbehov att tas fram under 2019. 
 
VA-taxan i Karlshamns kommun är i förhållande till övriga kommuner i länet låg. 
 
Enligt gällande reglemente är det tekniska nämnden som har ansvar för VA-
verksamheten. Utifrån det ansvaret åligger det nämnden att lämna förslag om VA-taxa.  
Det finns samtidigt inget som hindrar Karlshamn Energi Vatten AB att lägga förslag om 
taxa. Olika förslag har inkommit från nämnda instanser.  
 
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs med 7 
procent och att den rörliga dricksvattentaxan, utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr 
att fonderas till kommande reservvattentäkt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med tillägg av ett 
förtydligande i andra attsatsen gällande den rörliga dricksvattentaxan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-11-04 
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019 
Protokollsutdrag KEVAB 2018-10-24 § 4 
Protokollsutdrag KSAU § 215/2018 VA-taxa 2019 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
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Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Tekniska nämnden 
Karlshamn Energi AB 
VA-chef Marika Mårtensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson 
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Utgivare:  Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Anläggningstaxan träder i kraft 2015‐03‐04, antagen KF § 4, 2015‐02‐02 

Brukningstaxan träder i kraft 2018‐01‐01, antagen KF § 181, 2017‐11‐27 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för allmänna vatten‐ och 

avloppsanläggningar 

TAXA 

för Karlshamns kommuns allmänna vatten‐ och avloppsanläggning 

Huvudman för den allmänna vatten‐ och avloppsanläggningen är Karlshamns kommun 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen. 

 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Karlshamns kommuns allmänna vatten‐ och avloppsanläggning skall 

ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt 

denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs 

med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 

ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med 

 

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en‐ eller tvåfamiljshus.   

 

Övrig bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas för flerfamiljshus. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande 

eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där 

lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor    Förvaltning    Stormarknader                  Butiker 

Utställningslokaler  Sporthallar                                Hotell                      Restauranger 

Hantverk    Småindustri    Utbildning                      Sjukvård 
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Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses 

att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 

bostadsfastighet. 

 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 

 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana 

utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150‐tal m2 bruttoarea 

(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan‐ och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, 

eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål  Anläggningsavgift  Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning  Ja  Ja 

S, spillvattenavlopp  Ja  Ja 

Df, dag‐ och dränvattenavlopp från 

fastighet 

Ja  Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark  Ja  Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet 

när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 

4.3  Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 

och fastighetsägaren informerats om detta. 
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4.4  Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 

ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

 

4.5  Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a

) 

en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df   58 000 kr  72 500 kr 

b

) 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df,  46 400 kr  58 000 kr 

c

) 

en avgift per m2 tomtyta 

37,08 kr  46,35 kr 

d

) 

en avgift per lägenhet 

21 670 kr  27 088 kr 

e

)

* 

en grundavgift för bortledande av  

Df, om bortledande av dagvatten sker 

utan att förbindelsepunkt för  

Df upprättats.         17 980 kr  22 475 kr 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut 

reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 

respektive upprättats. 

 

5.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan 

fastigheterna. 

 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 
fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och 

d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan 

angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

 

5.4  Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller 

uppmätning som huvudmannen godkänner. 

 

5.5  Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas 

avgifter enligt 5.1 a) och b). 

 

5.6  Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

 

5.7  Sker om‐ eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall 

erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

 

5.8  Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

 

§ 6  

6.1  För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a

) 

 

en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 
om 58 000 

kronor 

om 72 500 

kronor 

b

) 

 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df 
om 46 400 

kronor 

om 58 000 

kronor 

c

) 

en avgift per m2 tomtyta 

62,22 kr  77,77 kr 
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d

)

* 

 

en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

17 980 kr  22 475 kr 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut 

reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 

respektive upprättats. 

 

6.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan 

fastigheterna.  

 

6.3  Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 

huvudmannen godkänner. 

 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för 
andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd 

frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills 

anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

 

6.5  Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 

avgifter enligt 6.1 a) och b).  

 

6.6  Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 

6.7  Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

 

§ 7    

7.1  För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
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Avgift utgår per fastighet med:  

  Småhusfastigh

et och övrig 

bostadsfastigh

et 

 Annan fastighet 

Servisavgift  5.1 

a) 

100%  6.1 

a) 

100% 

Avgift per uppsättning 

FP  

5.1 

b) 

100%  6.1 

b) 

100% 

Tomtyteavgift  5.1 

c) 

100%  6.1 

c) 

70% 

Lägenhetsavgift  5.1 

d) 

0%   ‐   

Grundavgift för Df, om 

FP för Df inte upprättats  

5.1 

e) 

100%  6.1 

d) 

100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det 

fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 

avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

 

7.2  Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Småhusfastighet 

och övrig 

bostadsfastighet 

 Annan fastighet 

Tomtyteavgift  5.1 

c) 

*)  6.1 

c) 

30% 

Lägenhetsavgift  5.1 

d)  

100%  ‐   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 
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§ 8 

8.1  Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter 

enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning  70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar  85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar  100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

    V  S  Df  Dg 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b)   30%  50%  20%  ‐ 

Tomtyteavgift  5.1 c)  30%  50%  ‐  20% 

Lägenhetsavgift  5.1 d)  30%  50%  ‐  20% 

Grundavgift Df utan FP  5.1 e)  ‐  ‐  100

% 

‐ 

Avgift per uppsättning FP  6.1 b)   30%  50%  20%  ‐ 

Tomtyteavgift  6.1 c)  30%  50%  ‐  20% 

Grundavgift Df utan FP  6.1 d)  ‐  ‐  100

% 

‐ 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 

d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

8.2  Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas 

avgifter enligt 8.1. 
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande 

servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om 

servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

 

8.3  För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). 

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband 

med framdragning av övriga servisledningar. 

 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

en avgift per m2 allmän platsmark för 

anordnande av dagvattenbortledning  Utan moms  Med moms 

Hårdgjord yta  20,61 kronor  25,76 kronor 

Grönytor  2,06 kronor  2,58 kronor 

 

§ 10 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När detta index 

ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma 

överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.  

 

§ 12 

 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
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12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar 

under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 

Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från 

den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 

erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet 

inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det 

två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på 

annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren 

som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner 

huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 

servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan 

befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 

servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)  
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a

) 

en fast årlig avgift per mätare eller per 

mätarkombination 

1 x Qn 2,5 

2 x Qn 2,5 

3 x Qn 2,5 

4 x Qn 2,5 

1 x Qn 6 

2 x Qn 6 

3 x Qn 6 

4 x Qn 6 

1 x Qn 10 

2 x Qn 10 

 

   2 296 kr 

   5 693 kr 

 11 203 kr 

16 714 kr 

  7 530 kr 

20 386 kr 

36 917 kr 

51 610 kr 

16 713 kr 

40 590 kr 

 

  2 870 kr 

  7 116 kr 

14 004 kr 

20 893 kr 

  9 413 kr 

25 483 kr 

46 146 kr 

64 513 kr 

20 891 kr 

50 738 kr 

b

) 

en avgift per m3 levererat vatten 

  13,69 kr    17,11 kr 

c

) 

en dagvattenavgift per år och varje 

påbörjat 1 000‐tal m²       668 kr       835 kr 

                   

 

VA‐huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov. 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 
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    V  S  Df  Dg 

Fast mätaravgift  14.1 a)  30%  70%     

Avgift per m3  14.1 b)  30%  70%     

Dagvattenavgift  14.1 c)      40%  60% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen 

bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas 

avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 

80 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. En fast årlig avgift motsvarande mätaravgift småhus i 14.1 a) skall 

dessutom erläggas. 

 

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 

förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

 

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 

huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 

SWEDACs föreskrifter om vatten‐ och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 

förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens 

uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va‐nämnd.  

 

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 

18. 

 

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), 

skall erläggas avgift med 70 % av avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsavgift. 
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Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark  

för bortledning av dagvatten  0,34 kr  0,42 kr 

 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte 

hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den 

mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten‐ eller 

spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad 

mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) och c). 

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus erläggs avgift motsvarande mätaravgift 

för småhus enligt 14.1 a). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område erlägger fast avgift 

motsvarande 1x qn 2,5 enligt 14.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 

reduceras den fasta avgiften och dagvattenavgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 

ändamål: 

  V S  Df  Dg 

Mätaravgift småhus  14.1 a)  30 %  70 %     

1 x Qn 2,5 

 

14.1 a)  30 %  70 %     

Dagvattenavgift  14.1 c)      40 %  60 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 18 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället komma 

överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 19 

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av 

huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt 

belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske 

efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt 

minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning 

av fastighetsöverlåtelse. 

 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 

brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av 

fastighetens VA‐förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 21 

Avgifter enligt § 14 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När detta index 

ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 

§ 22 

Denna taxa träder i kraft 2017‐01‐01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är 

baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 

levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 
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Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna 

taxa prövas av Statens va‐nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-09-26 

sid 1 av 5 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 -   

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Katrin Johansson Vice ordf. (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  
Bo Sandgren (S)  Vakant plats (S) 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Mats Olausson 
Patrik Engström 
Catarina Flod 
Tommy Mikkelsen 
Elisabet Rosengren 
Ulf Gustavsson 
Lennarth Malm 
 

(C) 
(M) 
(S) 
(M) 
(SD) 
(S) 
(S) 
(L) 
 

 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, verksamhetschef 
Marika Mårtensson, VA-chef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Jörgen Svensson, verksamhetschef § 153 
Susanne Andersen, ekonom § 153 
Christer Martinsson, projektledare §§ 156 
Christina Svensson, sekreterare 

 

Utses att justera: Jörgen Kronsell (MP)  

Paragrafer: §§ 153-157 

Justeringsdatum:  2018-09-26 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
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 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Jörgen Kronsell 
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Tekniska nämnden 
2018-09-26 

sid 3 av 5 

 

 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2018-09-26   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-09-27 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-10-19 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 155 VA-taxa 2019, 2018/2852 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige höja den rörliga dricksvattentaxan från 5,14 kr/m3 till 7,14 
kr/m3 
 
att ingen höjning sker för övriga förbrukningstaxor för VA kollektivet 
 
att ingen höjning sker för anläggningsavgifterna för VA kollektivet 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
VA-taxan föreslås inför 2019 att höjas med 5 % baserat på VA-försörjningens 
investeringsbehov framöver. 
 
Taxehöjningarna i Karlshamns kommun baseras dels på faktiska kostnader kopplat till 
investeringsbehoven i VA-försörjningen men också på formerna för den fond som är 
upprättad för reservvatten från Mörrumsån. Investeringsbehoven är identifierade för 
framförallt dricksvattenproduktionen medan ett nuläge och en långsiktig plan för 
ledningsnät, pumpstationer och Sternö avloppsreningsverk saknas. 
 
Ett omfattande arbete för ovanstående problematik pågår och kommer att intensifieras när 
VA-verksamheten vid årsskiftet går över till Karlshamn Energi AB. En långsiktig strategi för 
Karlshamns kommuns taxehöjningar kommer utifrån ovanstående investeringsbehov att 
tas fram under 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
VA-chef Marika Mårtensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar följande: 
 
att föreslå kommunfullmäktige höja den rörliga dricksvattentaxan från 5,14 kr/m3 till 7,14 
kr/m3 
att ingen höjning sker för övriga förbrukningstaxor för VA kollektivet 
att ingen höjning sker för anläggningsavgifterna för VA kollektivet 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen. Den som röstar i enlighet med ordförandens 
yrkande röstar ja.  
Den som röstar i enlighet med liggande förslag röstar nej. 
 
Omröstning 
 
Med 8 röster för ja mot 3 för nej finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med 
yrkandet. 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Mats Dahlbom (C) X   
Britt Kilsäter (M)  X  
Katrin Johansson (S) X   
Bo Sandgren (S) X   
Lars Hasselgren (M)  X  
Tor Billing (SD)  X  
Stig Johansson (S) X   
Gunnar Fastén (MP) X   
Magnus Dagmyr (S) X   
Jan-Erik Abrahamsson (S) X   
Jörgen Kronsell (MP) X   
Summa 8 3  
 
Reservationer 
 
Britt Kilsäter (M), Lars Hasselgren (M) och Tor Billing (SD) reserverar sig mot beslutet.
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            1 (3) 
KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB PROTOKOLL  

 
  2018-10-24 

 
 
 
PROTOKOLL FRÅN STYRELSESAMMANTRÄDE FÖR 
KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB (nr 1 2018) 
 
Plats och tid:  Karlshamn Energis konferensrum, 2018-10-24, kl 16:40-17:25 
 
Deltagande:  
 Närvarande ledamot markeras med x 
  Suppleant, som tjänstgör i ledamots ställe xx 
  Närvarande ej beslutande suppleant markeras med x 
  Närvarande övriga deltagare markeras med x 
 
Ledamöter  
 
x Tyrone Svärdh, ordförande    
x Kerstin Gustafson, vice ordförande    
x Per Erlandsson   
x Yngve Svensson    
- Carl-Magnus Kälvestam   
x Philip Bogheim  

- Ingrid Hagberg Hake 
x Diez Nobach 
x Per-Ivar Johansson 
x Roland Englesson   
 
  
 Personalrepresentanter  Personalrepresentanter suppleanter 
 Eva Olsson, Vision xx Glenn Olofsson, Vision 
- Peter Karlsson, SEKO    
 
 Tjänstemän 
x Anders Strange, verkställande direktör 
x Per Håkansson, vice verkställande direktör och marknadschef 
x Marika Martinsson, sekreterare och administrativ chef 
 
  
Vid sammanträdet behandlade ärenden:  §§ 1-6 
 
Justeringsledamöter  Sekreterare 
 
 
 
Tyrone Svärdh Diez Nobach  Marika Martinsson 
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§ 1 
 
Val av justeringsman. 
 
Styrelsens beslut 
 
att utse Diez Nobach att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 
 

§ 4   
 
Fastställande av VA-pris från 2019-01-01 
 
Styrelsens beslut 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa prishöjning för vatten och avlopp med 
7 % enligt redovisat förslag att gälla från 2019-01-01. 
 
Sammanfattning. 
 
VD redovisar förslag till nya priser från 2019-01-01. Förslaget innebär en höjning av nivån 
på VA-priserna med 7 procent för förbrukningsavgifter både fast och rörliga delar för 
samtliga kunder. Anslutningsavgiften höjs inte.  
 
Detta innebär bland annat att kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 17,11 
kr/m3 till 18,31 kr/m3 och att den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2870 
kr per år till 3071 kr per år. 
Dagvattenavgiften höjs från 877 kr/år till 938 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive 
mervärdesskatt (moms). 
 

2 (3)
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde i december ett nytt reglemente för 
kommunstyrelsen där det bland annat angavs att det inom kommunstyrelsen ska finnas 
ett festivalutskott om fem ledamöter vars syfte är att hantera frågor kopplade till 
Östersjöfestivalen.  
 
När den framtida organisationen för Östersjöfestivalen diskuterats inom 
kommunledningsförvaltningen samt med kommunstyrelsens ordförande har det 
framkommit att fem personer i festivalutskottet anses obehövligt. Det föreslås därför att 
reglementet revideras så att det anges att festivalutskottet ska bestå av tre ledamöter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28 
Förslag på reviderat reglemente, 2019-02-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Festivalsamordnare Daniel Svensson
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-01-28 Dnr: 2018/3870 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-02-05 6 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde i december ett nytt reglemente för 
kommunstyrelsen där det bland annat angavs att det inom kommunstyrelsen ska finnas 
ett festivalutskott om fem ledamöter vars syfte är att hantera frågor kopplade till 
Östersjöfestivalen.  
 
När den framtida organisationen för Östersjöfestivalen diskuterats inom 
kommunledningsförvaltningen samt med kommunstyrelsens ordförande har det 
framkommit att fem personer i festivalutskottet anses obehövligt. Det föreslås därför att 
reglementet revideras så att det anges att festivalutskottet ska bestå av tre ledamöter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28 
Förslag på reviderat reglemente, 2019-02-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Festivalsamordnare Daniel Svensson 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2019-01-01  
Antagen: KF § 216, 2018-12-17   
       
       
       

    

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen

        

Reglemente för kommunstyrelsen 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
kommunstyrelsen och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Presidium 

2 § 

Bland kommunstyrelsens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans kommunstyrelsens 
presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 7 ledamöter 
och 7 ersättare.  

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett festivalutskott som ska ha hand om ärenden gällande 
Östersjöfestivalen. Festivalutskottet ska bestå av 3 ledamöter.  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.  

Beredningar 

4 §  

Kommunstyrelsen ska utse de beredningar som behövs för att bedriva kommunstyrelsens arbete 
på ett effektivt sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden.  
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Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Kommunstyrelsen har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse 
och nämnder. 

Kommunstyrelsens uppgifter 
Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

6 §  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen 
och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som 
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter 
som framgår av KL och annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

7 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls.  

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

8 § 

Kommunstyrelsen ska  

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag 

eller författning, 
4. ha ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor i kommunen, 
5. ha hand om kommunövergripande system, där ibland kommunens ekonomisystem, 

dokument- och ärendehanteringssystem, epostsystem och förtroendemannaregister, 
6. besluta om instruktion för kommundirektören, 
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7. hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 
som behövs,  

8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  
9. ansvara för utformningen och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar,  
10. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,  
12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 

KL, 
13. verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutar annat, och 
14. leda arbetet med och samordna bland annat 

- utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekologiskt, ekonomiskt och social 
synvinkel, 

- den översiktliga planeringen av mark och vatten, 
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
- energiplaneringen samt främja energihushållningen, 
- utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikation i vid bemärkelse, 
- arbetet med att effektivisera och utveckla administrationen, och 
- utvecklingen av brukarinflytandet. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas.  

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 
av sådana ärenden.  

Bolag och stiftelser 

9 §  

Kommunstyrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamhet i de bolag, föreningar och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 
för kommunen,  

2. ansvara för att det tas beslut om ägardirektiv till bolagen och att dessa kontinuerligt hålls 
uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och ledningarna i bolag, 
ekonomiska föreningar och stiftelser,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ 
KL är uppfyllda beträffande de bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser som kommunen 
äger eller har intresse i,  

5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen 
att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder, och 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de bolag och föreningar som kommunen delvis äger eller annars 
har intresse i.  
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Kommunalförbund 

10 §  

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Kommunstyrelsen ska två gånger årligen bereda kommunalförbund som kommunen är medlem 
i möjlighet att informera kommunstyrelsen om verksamhetens utveckling och samråda om 
aktuella frågor inom verksamheten.  

Ekonomi och medelsförvaltning 

11 § 

Kommunstyrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige meddelad 
finanspolicy för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i 
rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att  
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån inte detta ansvar 

åvilar annan nämnd eller kommunalt bolag,    
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 

medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, och 
- förvalta kommunens konstinnehav, 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,  
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning,  
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning, 
6. ansvara för upphandlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde samt 

kommunövergripande upphandlingar, övriga upphandlingar av principiell vikt och 
upphandlingar som sker samordnat med annan, 

7. i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser, och 

8. handlägga och besluta om bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens ansvarsområden.  

Delegering från kommunfullmäktige 

12 §  

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande, konvertering och inlösning av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt,  

2. borgenshantering inom kommunfullmäktiges beslutade borgensram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt, 

3. på begäran av nämnd fatta igångsättningsbeslut för investeringsprojekt då 
bruttoinvesteringsutgiften för projektet är sju miljoner kronor och högre eller då 
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre, 

4. på begäran av nämnd lämna godkännandebeslut att entreprenadavtal får tecknas vid 
investeringsprojekt där bruttoinvesteringsutgiften är sju miljoner kronor och högre eller då 
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre, 
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5. kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, 
6. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom eller 

tillgodose kommunens behov på motsvarande sätt, om inte detta åvilar annan nämnd, 
7. köp, försäljning, byte och gåva av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, 

expropriation och inlösning med stöd av plan- och bygglagen, allt inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt,      

8. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta annat avtal,  

9. inom sina ansvarsområden fatta beslut i skadeståndsärenden, 
10. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och övriga grafiska frågor, 
11. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200), och 
12. avgivande av yttranden enligt hemvärnsförordningen (1997:146),  

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när 
dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet.  

Personalansvar  

13 §  

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom Karlshamns kommun. 
Kommunstyrelsen har hand om alla personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor.  

Kommunstyrelsen ansvarar därmed för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
4. övergripande organisationsfrågor, 
5. personalförsörjning, 
6. besluta om stridsåtgärd, 
7. svara för information till kommunens personal,  
8. motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, och  

9. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  

Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 

14 § 

Kommunstyrelsen ska  

1. övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda mål, planer och program för verksamheten 
samt ekonomin efterlevs och följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,  
3. följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  
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4. rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot 
bakgrund av fastställda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,  

5. en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 
9 kap, 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 
program och direktiv, och 

7. två gånger varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av motioner 
som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av kommunfullmäktige.  

Särskilda uppgifter 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 

16 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för att det, i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, inför 
varje ny mandatperiod utarbetas en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. 
Planen skall underställas kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under 
krig och krigsfara m.m.  

Arkivmyndighet 

18 §  

Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.  

Anslagstavla och webbplats 

19 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats.  

Författningssamling 

20 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till 
att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.  

Alkohol, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

21 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller 
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.  

Kommunstyrelsen är lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen 
(1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 
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Receptfria läkemedel 

22 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för kontroll av näringsidkare som anmält till Läkemedelsverket att 
de bedriver handel med receptfria läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Automatspel och lotteri 

23 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för att lämna yttranden enligt lagen (1982:636) om anordnande av 
visst automatspel.  

Kommunstyrelsen ansvara för handläggningen av ärenden som gäller registrering av lotteri 
enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138).  

Kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt spellagen för sådana lotterier som avses i 6 kap.  
9 §.  

Fastighetsförvaltning 

24 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltning, innefattande utbyggnad, upprustning, avveckling, 
drift och underhåll, av kommunens fastigheter om inte detta åvilar annan nämnd. Med fastighet 
avses både mark, och fastighetstillbehör (byggnader, andra anläggningar, skog m.m.).   

Kommunstyrelsen ansvarar för genomförande av ny-, om- och tillbyggnad av byggnader och 
andra anläggningar efter beslut av kommunfullmäktige om anvisande av anslag för 
byggnadsärende.  

Kommunstyrelsen ansvarar för stöd till samlingslokaler.  

Intern service 

25 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för intern service i form av måltidsverksamheten och 
serviceverksamheten.   

Övriga verksamhetsområden 

24 § 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden: 

1. strategiska frågor för en hållbar samhällsplanering vad avser infrastruktur, logistik, IT, 
exploatering, miljö, energi, klimat, folkhälsa, mångfald, delaktighet och trygghet,  

2. bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning 
och byggnadsprojekt m.m., 

3. bidra till en positiv utveckling av näringslivet, 
4. marknadsföring av kommunens verksamheter och centrala informationsverksamhet, 
5. turistverksamhet, 
6. östersjöfestivalen och andra evenemang av större omfattning,  
7. övergripande regionala, nationella och internationella kontakter samt medverkan i projekt, 
8. främjande av digitaliseringen som ett led i verksamhetsutvecklingen, 
9. framtagande av kommunövergripande styrdokument och styrdokument inom 

kommunstyrelsens verksamheter,  
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10. tillhandahållande av juridisk rådgivning till kommunfullmäktige, nämnder och helägda 
kommunala bolag, 

11. nämndadministrationen,  
12. servicecenter,  
13. konsumentrådgivning, och  
14. energi- och klimatrådgivning.   

Övriga uppgifter 

Processbehörighet 

25 §  

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan nämnd ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige beslutar att själva föra talan i målet.  

Demokrati och medborgarinflytande 

26 § 

Kommunstyrelsen ska medverka till utvecklingen av den lokala demokratin och att 
medborgarnas perspektiv är i fokus. Kommunstyrelsen ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  

Uppdrag och verksamhet 

27 §  

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Kommunstyrelsen ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka 
för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

28 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 
av kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

29 §  

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 
Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i 
kommunfullmäktige samt hos kommunfullmäktigeberedningar.  

Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

28 §  
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Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till kommunstyrelsen i reglemente och genom finansbemyndigande. 

Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts kommunstyrelsen 
enligt speciallag.  

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar även övriga nämnders redovisning.  

Information och samråd 

29 § 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten 
till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Kommunstyrelsen beslutar om formerna för samrådet.  

Kommunstyrelsen ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Medborgarförslag 

30 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till kommunstyrelsen att fatta beslut, ska 
om möjligt beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget 
väcktes i kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
även övriga nämnders redovisning. 

Kommunstyrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag 
får närvara när kommunstyrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när 
beslut fattas.  

Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsen ordförande 

31 §  

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att  

1. närmast under kommunstyrelsen utöva uppsikt över hela nämndorganisationen,  
2. uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och 

effektivitet samt att ta initiativ i dessa frågor, 
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3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, 
kommunala bolag och kommunalförbund, och 

4. representera kommunstyrelsen vid uppvakningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  

Kommunalråd och oppositionsråd 

Kommunalråd 

32 § 

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett kommunalråd.  

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad.  

Oppositionsråd 

33 §  

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett oppositionsråd.  

Kommunfullmäktige beslutar om oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad.  
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbetala partistöd för 2019 till Kristdemokraterna 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med regler för kommunalt partistöd ska partistödet utbetalas i förskott, under 
förutsättning av att partiet lämnat in redovisning och granskningsintyg. Ärendena ska 
enligt reglerna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträden i februari samt i maj.  
 
Då Kristdemokraterna kom in i kommunfullmäktige innevarande mandatperiod finns 
inget krav på dem att de ska lämna in redovisning och granskningsintyg för 2018. Deras 
bidrag kan därför betalas ut redan nu.  
 
Övriga partiers partistöd för 2019 får hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
maj, efter att de inlämnat redovisning och granskningsintyg.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Yrkanden 
 
Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kristdemokraterna 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-01-28 Dnr: 2019/528 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-02-05 9 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbetala partistöd för 2019 till Kristdemokraterna 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med regler för kommunalt partistöd ska partistödet utbetalas i förskott, under 
förutsättning av att partiet lämnat in redovisning och granskningsintyg. Ärendena ska 
enligt reglerna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträden i februari samt i maj.  
 
Då Kristdemokraterna kom in i kommunfullmäktige innevarande mandatperiod finns 
inget krav på dem att de ska lämna in redovisning och granskningsintyg för 2018. Deras 
bidrag kan därför betalas ut redan nu.  
 
Övriga partiers partistöd för 2019 får hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
maj, efter att de inlämnat redovisning och granskningsintyg.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Beslutet skickas till 
 
Kristdemokraterna 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef

63



 

 
 
 

Utgivare: Kansli  
Gäller från: 2019-01-01 
Antagen: KF § 87, 2014-06-16 
Reviderad: KF § 37, 2018-03-19 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Regler för kommunalt partistöd 

 
 

Regler för kommunalt partistöd 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd 
(4 kap. 29–32 §§). I Karlshamns kommun ska därutöver följande gälla. 

 
Rätt till partistöd 

 
1 § 

 
Det kommunala partistödet i Karlshamns kommun utgår till partier som är representerade i enlighet 
med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. 

 
Grundstöd och mandatstöd 

 
2 § 

 
Partistödet består av 

 
- ett grundbidrag till varje parti representerat i kommunfullmäktige, vilket uppgår till 100 % av 

prisbasbeloppet 
 

- ett mandatstöd, som uppgår till 50 % prisbasbeloppet och fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. 

 
Fördelning av partistöd 

3 § 
 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap vallagen (2005:837). Om ett parti innehar ett mandat som besätts av en ledamot som lämnat 
partiet, tillfaller partistödet ändock det parti som ursprungligen tilldelats mandatet.  

 
Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för partistöd 

 
 
 

Redovisning och granskning 

4 § 
 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning, för perioden 1 januari–31 
december, som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första 
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 
Årlig utbetalning 

5 § 
 

Partistöd betalas ut årligen, i förskott, efter beslut av fullmäktige. 
 
Partistödet utbetalas efter det att partiet har lämnat in redovisning och granskningsintyg och saken 
prövats i kommunfullmäktige. Utbetalningarna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
februari och maj.  

 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att justera attestrutinen i bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-19 § 154 om nya bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda. I kapitel 4 § 4 anges att för ordföranden ska vice 
ordföranden attestera.  
 
I tidigare bestämmelser har en annan ordning angetts, och det är den ordningen som 
ska gälla även i de nu av kommunfullmäktige antagna bestämmelserna.  
 
§ 4 i kap 4 justeras i enlighet med nedan: 
 
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska 
 
- för ledamöter vara ordföranden 
- för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande 
- för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
- för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
- för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-11-30 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, beslutade 2018-11-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Personalchef Jonas Johansson 
Lönechef Annika Risberg 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Administratör Aili Martinsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2018-11-30 Dnr: 2018/3740 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-02-05 10 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Justering avseende attest inom bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att justera attestrutinen i bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-19 § 154 om nya bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda. I kapitel 4 § 4 anges att för ordföranden ska vice 
ordföranden attestera.  
 
I tidigare bestämmelser har en annan ordning angetts, och det är den ordningen som 
ska gälla även i de nu av kommunfullmäktige antagna bestämmelserna.  
 
§ 4 i kap 4 justeras i enlighet med nedan: 
 
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska 
 
- för ledamöter vara ordföranden 
- för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande 
- för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
- för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
- för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-11-30 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, beslutade 2018-11-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Personalchef Jonas Johansson 
Lönechef Annika Risberg 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Administratör Aili Martinsson  
 
 
 
 
Erik Bergman 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2018-11-30 Dnr: 2018/3740 

 

Kanslichef
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  Kansli 

Gäller från: Lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 154, 2018-12-19    

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Bestämmelser om ekonomiska er-
sättningar till förtroendevalda 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till  
förtroendevalda 

 

Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen, dvs ledamöter och er-
sättare i fullmäktige, styrelser och nämnder, politiska samordnare samt revisorer.  

1:a kapitlet gäller för förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode.  

2:a kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode och därvid fullgör uppdrag 
på mindre än 40 % av heltid.  

3:e kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller årsarvode och därvid fullgör uppdrag på heltid 
eller minst 40 % av heltid.  

I 4:e kapitlet finns gemensamma bestämmelser samt bestämmelser för pensionsavsättning, omställ-
ningsstöd samt försäkringar.  
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda 

 2

1 kapitlet 

Förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode 

1 §  

Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning en-
ligt vad som närmare anges i §§ 2-10 för  

a) sammanträde med kommunfullmäktige,  

b) sammanträde med kommunstyrelsen, nämnder, nämndutskott, presidieträffar, nämndberedningar 
liksom revisorernas sammanträden,  

c) sammanträden med kommunala råd, utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,  

d) sammanträden med kommunalförbund samt av flera kommuner gemensamt ägt bolag 

e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller lik-
nande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtro-
endeuppdraget,  

f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till 
kommunen,  

g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda själv tillhör,  

h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,  

i) besiktning eller inspektion,  

j) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,  

k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,  

För ersättning enligt punkt e) ovan krävs beslut av nämnd eller beslut på delegation av nämnd. 
 

2 § Förlorad arbetsinkomst  

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp full-
mäktige beslutat enligt bilaga.  

Utöver vad som anges i § 1 ges ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid justering av protokoll.  
 

3 § Förlorad pensionsförmån 

Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 
4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroen-
devalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. I de fall den förtroendevalda 
kan styrka en faktisk högre förlorad pensionsförmån än 4,5 % på förlorad arbetsinkomst ska istäl-
let den styrkta summan avsättas, upp till och med maximalt ett inkomstbasbelopp. 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda 

 3

Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga avgifter  
har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensions-
förmån. 

Avsättning sker ej om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår.  

 

4 § Förlorad semesterförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har  
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

5 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m. 

Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella 
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroende-
valda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsva-
rande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.  

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad 
pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkoms-
ten eller de förlorade förmånerna. 

 

6 § Arvode för sammanträden med mera  

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 enligt bilaga.  

Arvodet inkluderar tid för inläsning av handlingar och andra sammanträdesförberedelser.  

 

7 § Resekostnader 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fast-
ställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen Resepolicy riktlinjer ska 
beaktas. 
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Bestämmelser om ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda 

 4

 

8 § Barntillsynskostnader 
 

Ersättning betalas för merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under 
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år.  

Ersättning betalas för styrkta merkostnader, dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat en-
ligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan när-
stående. 

 

9 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som upp-
kommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat 
sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av 
handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta kostnader, dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutar. 

 

10 § Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den förtroendevalde 
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering 
av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 

Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av arvodeskommittén. 
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2 kapitlet 

Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode 

1 §  

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat års-
arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.  
 

2 § Begränsat årsarvode 

Begränsat årsarvode utgör bl.a. ersättning för följande:  

ꞏ Att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet  

ꞏ Att förbereda ärenden och sammanträden  

ꞏ Att lämna erforderlig information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer med mera.  

ꞏ Att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter.  

Avgår förtroendevald, som äger uppbära begränsat arvode under tjänstgöringsperioden, fördelas ar-
vodet mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av 
dem innehaft uppdraget.  

För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars förhindrats att fullgöra sitt uppdrag ska 
för den tid som överstiger en månad, göras en minskning av det begränsade arvodet i proportion 
därtill. 
 
Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen, för förtroendevald med begränsat arvode 
uppbär ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad.  
 
 

3 § Arvode för sammanträden med mera  

Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode har ej rätt till arvode för sammanträden med 
mera. Detta gäller för det uppdrag som det begränsade arvodet avser. 

 

4 § Förlorad arbetsinkomst  
 
Den som uppbär fast begränsat årsarvode kan inte för det uppdrag som det fasta arvodet avser enligt 
ovanstående punkter (2 §) erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges i övrigt enligt de bestämmelser som angetts i 1 kap § 2. 
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5 § Förlorad pensionsförmån 

Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 
4.5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroen-
devalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen samt på det begränsade årsar-
vodet. I de fall den förtroendevalda kan styrka en faktisk högre förlorad pensionsförmån än 4,5 % 
på förlorad arbetsinkomst ska istället den styrkta summan avsättas, upp till och med maximalt ett 
inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga avgifter  
har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensions-
förmån. 

Avsättning sker ej om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår. 

 

6 § Förlorad semesterförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har  
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

7 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m. 

Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella ar-
betstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroende-
valda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsva-
rande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.  

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad 
pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkoms-
ten eller de förlorade förmånerna. 
 

8 § Resekostnader 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fast-
ställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen Resepolicy ska beaktas. 
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9 § Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under 
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år.  

Ersättning betalas för styrkta merkostnader, dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat en-
ligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan när-
stående. 

 

10 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som upp-
kommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat 
sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av 
handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta kostnader, dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutar. 

 

11 § Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den förtroendevalde 
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering 
av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 

Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av arvodeskommittén. 
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3 kapitlet 

Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid 

1 §  

För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid (kommunstyrelsens ordförande) framgår ansvars-
område och arbetsuppgifter av kommunstyrelsens reglemente.  

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på minst 40 procent av heltid (oppositionsråd) har rätt till 
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.  

 

2 § Arvode 

Uppdraget är oreglerat. I årsarvodet ingår ersättning motsvarande övertidsersättning, tillägg för 
obekväm arbetstid och dylikt.  

Ledighet motsvarande semester medges med 32 arbetsdagar per år med bibehållet arvode. Outtagen 
ledighet kan inte sparas till följande år. 

Efter det att uppdraget upphört utgår ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL.  

Ersättning för sammanträde och förrättning utgår ej.  

Avgår förtroendevald, som äger uppbära arvode under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mel-
lan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av dem in-
nehaft uppdraget.  
 
Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen, för förtroendevald med årsarvode uppbär 
ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad.  

 

3 § Förlorad pensionsförmån 

Förlorad pensionsförmån utgår enligt OPF-KL.  

 

4 § Sjukdom 

Vid sjukdom görs avdrag motsvarande karensdag. För frånvaro p.g.a sjukdom fr.o.m. dag 2 till och 
med 14:e kalenderdagen utgår arvode som motsvarar sjuklön enligt samma regler som för kommu-
nalt anställda.  

För eventuellt längre frånvarotid utgår inte någon ersättning utöver sjukpenning enligt lag.  

Någon tilläggsförsäkring vid sjukdom eller arbetsskada tecknas ej.  
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5 § Resekostnader 

Ersättning för användande av egen bil i uppdraget och traktamente vid flerdagsförrättning utgår en-
ligt samma regler som för anställda. Traktamente inom kommunen utgår ej. Färdtidsersättning utgår 
inte.  
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4 kapitlet 

Gemensamma bestämmelser 
 

1 § Tidpunkt för när förtroendevald tillträder respektive lämnar ett uppdrag 

Förtroendevald ledamot som har blivit vald av kommunfullmäktige tillträder respektive lämnar sitt 
uppdrag vid det månadsskifte som inträder närmast efter det att kommunfullmäktige sammanträtt. 
Dessa regler gäller även vad avser samordnare, gruppledare och ledamöter med oppositionsarvode. 

Ledamot i bolagsstyrelse tillträder respektive lämnar sitt uppdrag enligt vad som stadgas i aktiebo-
lagslagen. 

 

2 § Hur man begär ersättning 

Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan 
som utsetts att ta emot dem.  
 
Årsarvode och begränsat årsarvode betalas ut utan föregående anmälan.  
 
Arvoden för sammanträde med mera betalas ut utan föregående anmälan endast när det gäller ar-
vode för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
nämndutskott, kommunala råd samt revisorernas sammanträden.  
Andra arvodesberättigade sammanträden eller motsvarande betalas ut efter inlämnat underlag.  

 

3 § Tidsfrister 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom sex månader  
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från  
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år  
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

 

4 § Rutiner för attest 
 
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska   
 
- för ledamöter vara ordföranden  
 
- för ordföranden vara vice ordföranden.  
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5 § Utbetalning av arvoden och andra ersättningar 

Årsarvode och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad. 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott efter inlämnad och attesterad rapport, 
reseräkning och/eller dylikt. 

 

6 § OPF-KL 

OPF-KL gäller efter antagande för den som nytillträder i samband med valet 2014 eller senare samt 
den som omväljs och som i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats av PBF eller andra 
pensionsbestämmelser.  

 

7 § Omställningsstöd  

För omställningsstöd till förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid, med minst samman-
lagt 40 procent av heltid, tillämpas OPF-KL i sin helhet. Bestämmelserna om omställningsstöd gäl-
ler inte för förtroendevald som i tidigare uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensions-
bestämmelser för förtroendevalda.  

En avsättning till insatser för omställning ska ske med motsvarande ett halvt inkomstbasbelopp per 
år och per förtroendevald för personer som är förtroendevalda enligt 3 kapitlet dessa bestämmelser. 

 

8 § Pension  

För pensionsbestämmelser till förtroendevald tillämpas OPF-KL i sin helhet. Pensionsavgiften be-
räknas på ersättning från årsarvoden, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande 
uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar enligt 4-5 §§ OPF-KL.  

Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller inte för den som vid tillträdet har rätt till egenpens-
ion p g a anställning, har rätt till egenpension enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag, eller har 
uppnått 67 års ålder. För dessa förtroendevalda fortsätter tidigare tillämpade bestämmelser att gälla.  

Pensionsförmånernas omfattning enligt OPF-KL är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, ef-
terlevandeskydd samt familjeskydd.  

 

9 § Övrigt försäkringsskydd  

Förtroendevalda omfattas av AFA:s försäkringsskydd vid skada eller olycksfall om det sker i upp-
draget (där arvode utgår) eller till och från uppdraget. Hot och våld ingår i begreppet skada eller 
olycksfall.  

Förtroendevalda omfattas av efterlevandeskydd enligt OPF-KL.  
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Förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med minst sammanlagt 40 
procent av heltid, omfattas av familjeskydd enligt OPF-KL.  

Förtroendevalda omfattas av tjänstereseförsäkring tecknad av Karlshamns kommun. 

 

10 § Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen, där inte 
arvodeskommittén uttryckligen är avgörande. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har 
uppdraget att tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare bestämmelser enligt PBF och PRF. 
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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 2019 är  
66 900 . Riksdagsarvodets storlek justeras årligen den 1 november, Karlshamn kommuns förtroen-
devaldas 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 begränsat årsarvode maximalt motsvarande 100 procent av heltid. Reduce-
ringen av arvodet sker i första hand på kommunstyrelsen, i andra hand på nämnd/förvaltning och i 
tredje hand på kommunala aktiebolagen/kommunalförbund. En förtroendevald som uppbär flera 
uppdrag och uppnår det maximala beloppet följer dessa bestämmelsers 2:a kapitel. 
 
För rätt till årsarvode eller begränsat årsarvode ska förtroendevald vara närvarande vid mer än hälf-
ten av sammanträdena, räknat kalenderår för nämnder och stämma till stämma för bolag. Vid kon-
troll 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 kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller ut-
skott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år 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 

Teknik- och fritidsnämnden 

Kulturnämnden 

Gymnasienämnden 

Nämnden för arbete och väl-
färd  

--- 

1,4 

0,7 

1,4 

2,8 

2,8 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,8 

--- 

0,7 

--- 

 0,7

1,0 

1,0 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1,0 

2,8 

0,7 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

7 

7 

5 

3 

11 

11 

11 

11  

9 

11 

7 

Festivalutskott 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 

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

Av Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag framgår att de i Karlshamns kom-
mun vid varje tid gällande bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda ska äga motsvarande 
tillämpning på styrelseledamöterna och lekmannarevisorerna i bolagen. Ersättningarnas storlek fast-
ställs av kommunfullmäktige. 

Årsarvode till revisorer ska betalas ut till avgående revisorer t.o.m. den månad då revisionsberättel-
sen för föregående års förvaltning lämnas. 

 

Kommunalförbund och av flera kommuner gemensamt ägt bolag  

Nedan redovisade bolag och kommunalförbund har i sina bolagsordningar respektive förbundsord-
ningar inskrivet att arvoden till ledamöter, suppleanter, och revisorer och andra ekonomiska för-
måner 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. 

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

Västblekinge Miljö AB 2,1 0,8             0,4 0,1 

Kommunsamverkan                        
Cura Individutveckling 

2,1 0,8             * 0,1 

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

Miljöförbundet Blekinge Väst 

Sydarkivera ** 

2,1 0,8             * 0,1 

 

 * Arvoderas enligt 1 kapitlet 

 * *Följer reglerna i den största medlemskommunen, Växjö kommun. 
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Samordnare samt oppositionsråd 

Samordnare                    2,8 

Oppositionsråd                   9,6 

Samordnare 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 ar-
betsutskott. 

                

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 rösträk-
nare, röstmottagare vid institutionsröstningen, samt onsdagsräkningen arvoderas motsvarande 0,4 % 
av årsarvodet, (avrundat till närmaste helkrontal) per påbörjad tjänstgöringstimme.  

 

Arvode för sammanträden 

Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till arvode för sammanträde motsvarande  
1,2 % av årsarvodet. 

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

 

Arvodering Ungdomsrådet 

De personer som elevorganisation utser till ungdomsrådet har rätt till arvode för sammanträde mot-
svarande 1,2 % av årsarvodet. Endast ett sammanträdesarvode utgår per dag. 
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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. 

 

För vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk samt barntillsynskostnad 

Styrkt verklig merkostnad. 
 

_______ 
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Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta revidera förbundsordning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Cura, benämnt Kommunsamverkan Cura Individutveckling, har 
inkommit med förslag på reviderad förbundsordning. Förbundet har sedan tidigare 
inkommit med förslag på revideringen, men efter synpunkter från Karlskrona och 
Karlshamn reviderades förslaget igen av förbundsdirektionen 2018-12-07. Det första 
förslaget behandlades i arbetsutskottet, men togs sedan ej vidare till kommunstyrelsen 
på grund av de oklarheter som framförts.  
 
Utifrån den nya kommunallagen har revideringar föreslagits i förbundsordningen. Även i 
övrigt har justeringar av redaktionell karaktär gjorts. 
 
Den nya förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemskommuner beslutat om 
den.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-11 
Förbundsordning 2018-12-07 
Förbundsordning 2017-05-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Cura 
Författningssamlingen 
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kommun 2019-01-11 Dnr: 2018/3399 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-02-05 11 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Ändring av Kommunsamverkans Cura Individutvecklings förbundsordning 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta revidera förbundsordning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Cura, benämnt Kommunsamverkan Cura Individutveckling, har 
inkommit med förslag på reviderad förbundsordning. Förbundet har sedan tidigare 
inkommit med förslag på revideringen, men efter synpunkter från Karlskrona och 
Karlshamn reviderades förslaget igen av förbundsdirektionen 2018-12-07. Det första 
förslaget behandlades i arbetsutskottet, men togs sedan ej vidare till kommunstyrelsen 
på grund av de oklarheter som framförts.  
 
Utifrån den nya kommunallagen har revideringar föreslagits i förbundsordningen. Även i 
övrigt har justeringar av redaktionell karaktär gjorts. 
 
Den nya förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemskommuner beslutat om 
den.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-11 
Förbundsordning 2018-12-07 
Förbundsordning 2017-05-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Cura 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Kommunsamve*an

KARLSHAMT{S KOMM TI N
KOMMtINK ANSI ,ltr'i'

rN K 201 S -12- 2 I .:

DNR.

lndividutveckling
Karlshamn 2018-12-27

Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun

Ändring av Kommunsamverkans Cura I ndividutvecklings förbundsordning

Med anledning av den nya Kommunallagen 2017:725 som trädde i kraft 2018-01-01 och
Förvaltningslagen 2017:900 som trädde ikraft 2018-07-01har ftirslag till ändringar i Curas
ftirbundsordning arbetats fram.

I kommunallagen 2017:725 9:6$ anges vad som ska finnas i ftirbundsordningen.
Kommunsamverkan Cura individutveckling har valt att ftilja den ordning som lagen anger för
att öka tydligheten och strukturen även om de flesta punkterna redan finns i vår nuvarande
förbundsordning, men i annan ordningsft)ljd, eller med delvis annan formulering.
Förbundsordningens text är av ftjrklarliga skäl mer omfattande än lagen och är därfrir indelad i
fler punkter, ordningsftiljden är dock lagen trogen. Även andraftirändringar av mer redaktionell
art har f<ireslagits för att frilja lagen eller för att ftirtydliga och ftirenkla skrivningen och
läsbarheten.

Curas direktion tog 2018-08-24 beslut om att ftireslå medlemmarna ändringar av
förbundsordningen och denna skickades ut till respektive medlemskommun för beslut. Efter
synpunkter från Karlskrona och Karlshamns kommun tog direktionen ett nytt beslut 2018-12-
07 att godkänna den reviderade ftirbundsordningen samt att skicka det till respektive kommun
ftr beslut. Förslaget är att den nya ftirbundsordningen ska gälla från och med 2019-01-01.

Jag översänder ftirbundsordningen och ber kommunerna behandla förslaget i respektive
kommunfullmäktige ftir beslut så snart som möjligt.

u ri r

F
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Förbundsordning

Komm u nsamve rkan Gara I nd ivfl d utveekl i n

KARLSHAMNS KOMMII N
KOM M IJN KA NS I.I F, T

rN K 2019 -12- 2 g

9o**.

1 S Förbundets nanrn och säte

1. t. Kommunalforbundets namn är Kommunsamverkan Cura individutveckling
(Cura). Förbundet har sitt säte i Karlshamn. Curas medlemmar rir kommunema
i Blekinge: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, olofström och Sölvesborg.

2S Ändamål och uppdrag
2.1. Curas åindamål är attpä ftirbundsmedlemmarnas uppdrag bedriva verksamheter

inom socialtjänstens och skolans områden. Initiativ till
verksamhetsfiirändringar kan komma från medlemmarna eller direktionen.
Förändring av curas ändamål eller verksamhet kräver ändring av denna
forbundsordning.

2.2. Cura kan bedriva verksamheten när minst två av medlemskommunerna avser
att nyttja den.

2.3. Verksamheter som till sin artlämpar sig fiir detta kan även nyttjas av andra än
medlemskommunerna. Medlemskommunerna har alltid ftireträde till plats och
resurser framlor icke medlemskommuner. Curas verksamheter ska över tid
bära sin egen kostnad och finansieras enligt vad som anges under punkten 7.

3S Verksamheter och ansvar
Cura är huvudman ftr fiiljande verksamheter:
3.1. Gymnasieskola fiir ungdomar med autismspektrumtillstånd enligt 2 kap. 2 $

skollagen (2010:800)
3.2. Hem ftir vård eller boende, familjehem och stödboende enligt 6 kap. I $

socialtjänstlagen (200 1 :453), SoL
3.3. Boende i bostad med särskild service ftir barn och ungdomar enligt 9 kap. 8 $

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS
3.4. Boende i bostad med särskild service ftir vuxna 9 kap. 9 $ LSS

Cura bedriver även ftiljande verksamheter:
3.s. Familjerådgivning
3.6. Myndighetsuttivning ftir familjerätt enligt fbräldrabalken (1949:381, FB) och

SoL
3.7. Personliga ombud
3.8. Kompetenshöjande insatser gentemot kommuner
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4S

5S

0rganisation
4.1. Cura är organiserat med forbundsdirektion, som tillika är örbundsstyrelse.

Direktionen kan inrätta interimsorgan och nämnder när så krävs ftir att fullgöra
ftirbundets uppgifter.

+.2. Direktionen består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare som väljs ur
medl emskommunernas fu I lmäkti ge.

4.3. Karlskrona kommun utser tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, Karlshamns
och Ronneby kommun utser varderatvä (2) ledamöter och två (2) ersättare,
Sölvesborgs och Olofstnims kommun utser vardera en (1) ledamot och en (l)
ersättare.

4.4. Ledamöterna väljs ftir fyra är. Mandattiden räknas från och med den 1 januari
året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Direktionen utser
inom sig ordörande, vice ordftirande och andre vice ordfiirande. Dessa utgör
direktionens presidium.

4.5. cura ska revideras av fem (5) revisorer. varje medlemskommun utser en
revisor.

4.6. Revisorerna väljs ftir fyra år. Mandattiden räknas från och med den l januari
året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Uppdraget är
slutftirt när revisorema under det femte året efter valet har avslutat
granskningen av det fiärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse.
Det fiirsta året i mandatperioden inleds därftir med dubbla grupper revisorer.

lnitiativrätt och beslut
5.1. En fiirbundsmedlem kan genom fullmäktige väcka drenden i direktionen.

Nämnder, utskott och beredningar under direktionen kan väcka ärenden i
direktionen. Initiativrätt for övriga lortroendevalda regleras i kommunallagen.

5.2. Kvalificerad majoritet krävs ftir att fatta beslut ifrägaom ingående av
borgensåtagande, forvärv och ftrsäljning av fast egendom samt vid väsentliga
ftirändringar i Curas eget kapital.

s.:. Direktionen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna och minst tre av
medlemskommunerna är representerade.

s.+. Direktionen kan vid varje tidpunkt besluta om att en ftirtroendevald hos en
ftirbundsmedlem, som inte är ledamot av direktionen får närvara vid
direktionens sammanträden och delta i dess överläggningar. Sådan
ftirtroendevald kan inte delta i beslut. Förtroendevald som enligt denna ordning
önskar nawaravid direktionens sammanträde ska anmäla detta senast en
arbetsdag ftire sammanträdesdagen.

5.5. Curas anslagstavla finns på örbundets hemsida. Där anslås justerade protokoll
och kungörelser samt information om tid och plats ftir offentligt
budgetsammanträde.
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6 S lnträde a\! ny medlem
6.1 . En kommun som önskar inträda i fiirbundet ska ansöka skriftligen till

direktionen om inträde. Direktionen har att bereda ftirfrågan och senast sex (6)
månader efter ftirfrågan öreslå medlemskommunerna beslut i frågan.

6.2' Ny medlems inträde kräver godkännande av samtliga medlemmar. Beslut i
frågan ska meddelas den sökande kommunen senast ett (l) år efter örfrågan.
Vid inträde av ny medlem ska ftjrbundsordningen revideras.

5 Andelan i tillgångar och skulder samt kostnadstäckning fön euras
verksamheter
7.1. Förbundsmedlemmamahar vid varje tidpunkt andelar i ftirbundets tillgångar

och skulder motsvarande medlemmens invånarantal som andel av hela
ftirbundets invånarantal den 1 januari året då frågan aktualiseras.

7.2. Kostnaderna ftir Curas verksamheter ska täckas enligt ftiljande principer:
7.2.1. Gymnasieskola fiir ungdomar med autismspektrumtillstånd enligt Zkap.2 $

skollagen (20 I 0 : 800) : Genom programavgift och tilläggsbelopp.
7.2.2. Hem ftir vård eller boende, familjehem och jourhemenligt 6 kap. I $ SoL:

Genom vårdavgift.
7.2.3. Boende i bostad med särskild service ftir bam och ungdomar enligt 9 kap. 8 g

LSS: Genom vårdavgift.
7.2.4. Boende i bostad med siirskild service ftir vuxna enligt 9 kap.9 g LSS: Genom

vårdavgift.
7 .2.s. F amiljerådgivning: Genom kostnad ftirdelad på de uppdragsgivande

kommunerna utifrån invånarantal den 1 januari det aktuella verksamhetsåret.
7.2.6. Myndighetsutövning ftir familjerätt enligt FB och SoL: Genom kostnad

fordelad på de uppdragsgivande kommunerna utifrån invänarantal den l januari
det aktuella verksamhetsåret.

7.2.7. Personliga ombud: Genom statligt bidrag ör ca 40 oÄ av kostnaden.
Återstående kostnad ftirdelas på medlemskommunerna utifrån invånarantal den
1 januari det aktuella verksamhetsåret.

7.2.8. Kompetenshöjande insatser gentemot kommuner: Genom avgifter ör uppdrag
och utbildningsplatser.

I S Ekonomiskt ansvar, insyn och budgetprocess
8.1 ' Förbundsmedlemmarna ges insyn i ftirbundets ekonomi genom delårsrapporter

och årsbokslut. Cura ska senast efter varje tertials slut informera
ftirbundsmedlemmama om väsentliga awikelser från budget och
verksamhetsplan. Direktionen ska utan dnil'smål lämna de rapporter över
verksamheten som en ftjrbundsmedlem efterfrågar. Direktionen svarar också,
på eget initiativ, ör att informera medlemmarna i ftirbundet om principiella
händelser eller händelser av större vikt ftir ftirbundet eller någon av dess
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större
investeringar ska samråd ske med samtliga fiirbundsmedlemmar.
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t.z. Årsbokslut ska efter revision översändas till medlemskommunemas
fullmiiktige ftir godkännande och prövning av direktionens ansvarsfrihet. Varje
fullmäktige prövar frågan om ansvarsfrihet fiir direktionen i sin helhet.

s.:. Direktionen ska årligen fastställa budget ftjr ftirbundet. Budgeten ska innehålla
en plan ftir verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan for
ekonomin de kommande två åren. Förbundet ska samråda med medlemmarna
om budgetforslaget senast en månad fiire det direktionsmöte där budgeten ska
antas. Budgeten ska fastställas senast vid oktober rnånads utgång året fijre
budgetåret. Budgetsammanträdet är offentligt och ska kungöras på curas
anslagstavla samt på medlemskommunemas anslagstavlor.

8.+. Årsredovisningen offentliggörs på Curas anslagstavla och allmänheten bereds
möjlighet att ställa frågor om redovisningen vid nästkommande
direktionssammanträde vilket anslås på Curas anslagstavla.

es LJtträde
9.1. En ftirbundsmedlem har rätt att utträda ur Cura. Begäran om utträde ska ske

skriftligt till direktionen senast den 30 juni och häder ikraft vid tredje årsskiftet
efter begiiran.

9.2. Vid utträde ska de ekonomiska mellanhavandena mellan ftirbundet och den
utträdande medlemmen fastställas av samtliga medlemmar. Detta ska ske enligt
principerna under rubrik 10 i denna ft)rbundsordning såvida inte annat avtalats
mel I an ftirbundsmedl emmarna. De kvarvarande ftirbundsmedl emmarna antar
de ändringar i forbundsordningen som utträdet pakallar.

9.3. Har slutlig ekonomisk överenskommelse mellan den utträdande medlemmen
och fiirbundets öwiga medlemmar inte nåtts vid tiden ftir utträdet ska Cura
omedelbart träda i likvidation.

1 0 S Likvidation och upplösning
10.l. Cura ska träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom beslut i

fullmäktige beslutat så.

10.2. Likvidation ska genomftiras av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte
av Curas behållna tillgangar och skulder ska den vid rubrik 7.1 angivna
ftirdelningen gälla.

l0.3. Niir Cura trätt i likvidation ska dess tillgångar så långt krävs ftir likvidationen
forvandlas till likvida medel genom fiirsäljning eller annat ftirfarande.
Verksamheten får tillf;illigt fortgå om det krävs ftir en ändamålsenlig
aweckling.

10.4. När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en
slutredovisning ftr sin ftirvaltning. Redovisningen sker genom en
ftirvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med en redovisning ftir
skiftet av behållna i tillgangar. När forvaltningsberättelsen godkänts av
samtliga medlemmar är Cura upplöst. I samband med detta ska
ftirbundsmedlemmarna besluta om vilken av medlemmamasom ska överta
vården av de handlingar som fiirbundet efterlämnar.
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f f S Tvisten
I1.1'Vid risk ftir tvist mellan medlemmar och örbundet ska överläggningar

skriftligen påkallas och inledas inom 30 dagar efter påkallandet. Om tvist
uppstår som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna ska saken
hänskjutas till allmän domstol.

'[2 S Ekonomiska förmåner till förtroendevalda
12.1. Ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer arvoderas och ersätts

enligt Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomiska ersättningar ftir
ftirtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode.

t2.2.Presidiet arvoderas och ersätts enligt Karlshamns kommuns bestämmelser om
ekonomiska ersättning ftir ftirtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode.
Arvodet beråiknas utifran riksdagsl edamöternas månadsarvode. Arvodena
fastställs av direktionen vid årets ftirsta sammanträde. I d.etta beslut deltar inte
presidiet.

12.3 . L edamötemas och revisorernas s ammanträdesarvoden baseras på
riksdagsledamötemas månadsarvode och fastställs vid årets ftirsta
sammanträde i enlighet med Karlshamns kommuns arvodesregler. Arvoden fijr
ledamöter i nämnder, utskott och interimsorgan beslutas av direktionen enligt
samma ordning.

l2.4.Ersättning till revisorernas ordftirande utgår med en årlig ersättning på l5
procent av riksdagsledamöternas månadsarvode.

1 3 S Andring av förbundsordning
13.1.Förslag till ändringar av ftirbundsordningen kan väckas av direktionen eller

medlemskommuns fullmäktige. Beslut om ändring av fiirbundsordningen fattas
av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska beredas möjlighet att
yttra sig över fiirslag till ändringar. Ändring av fiirbundsordningen träder i
kraft vid månadsskiftet närmast efter att den sista medlemskommunens beslut
fattats eller vid den senare tidpunkt som beslutats.
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Kommunsamverkan Cura lndividutveckling (tidigare Vårdförbundet lekinge)

Gäller från 2017-05-01

§  l.

Medlemmar, säte och ändamål

Kommunalförbundets namn är Kommunsamverkan Cura Individutveckling (Cura) och  har sitt säte i

Karlshamn.

Curas medlemmar är Karlskrona, Ronneby, Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner.

Curas ändamål är att på medlemmarnas uppdrag organisera  och  bedriva samordnade verksamheter

främst inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena, där kommunerna ser ekonomiska eller

verksamhetsmässiga fördelar.

0 Fungera som huvudman för verksamhet som avser gymnasieskola for ungdomar inom

autismspektrumtillstånd (AST) (Skollagen (201 0:800 2:2§)

0  Fungera som huvudman för verksamhet som avser hem för vård eller boende, familjehem  och

jourhem (SoL 6: l §)

0  Fungera som huvudman för boende i bostad med särskild service for barn eller ungdomar (LSS

9:8§)

0  Fungera som huvudman för boende i bostad med särskild service för vuxna (LSS 9:9§)

0 Fungera som huvudman med myndighetsutövning för familj erätt (FB)

0 Bedriva familjerådgivning (SoL  5:3§)

0 Bedriva verksamhet för personliga ombud

o Bedriva verksamhet för koinpetenshöjande insatser gentemot kommunerna (utbildning,

handledning mm)

Curas ändamål kan förändras över tid. När ändamålet med Curas verksamhet förändras krävs ändring

av förbundsordningen.

Cura är ansvarigt för verksamheternas planering, drift och utveckling samt regional samverkan och

samordning för att tillgodose medlemmarnas behov.

Cura får svara för upphandling av varor och tjänster, inom de områden som anges i denna paragraf.

§  2.

Organisation

Cura är organiserat med förbundsdirektion som tillika är förbundsstyrelse. Direktionen skall också vara

styrelse för Klaragymnasiet med internat. Här utöver får direktionen inrätta de nämnder, utskott och

självforvaltningsorgan som den finner lämpligt.
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§  3.

Ledamöter och ersättare

Direktionen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Fullmäktige i Karlskrona kommun utser tre

ledamöter och tre ersättare, fullmäktige i Ronneby och Karlshamns kommuner utser två ledamöter och

två ersättare var och fullmäktige i Sölvesborg och Olofströms kommuner utser en ledamot och en

ersättare var.

Mandatperioden för ledamot och ersättare är fyra år räknat från den l januari året efter det att allmänna

val till fullmäktige ägt rum i hela landet. Direktionen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och

andre vice ordförande för mandatperioden. Ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden

skall tillika utgöra direktionens presidium.

§  4.

Revisorer

Cura Individutveckling ska revideras av fem revisorer. Varje kommun utser en revisor.

Revisorerna väljs för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter

valet har avslutat granskmngen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det

första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

§ 5.

Rätt att väcka ärenden

Förbundsmedlem har rätt att genom fullmäktige eller kommunstyrelse väcka ärenden i direktionen.

§  6.

Protokoll och kungörelser

Tillkännagivande av Cura Individutvecklings justerade protokoll och kungörelser skall ske på

Karlshamns kommuns anslagstavla.

§ 7.

Andel i tillg@gar eller skulder

Curas medlemmar har vid varje tidpunkt andelar i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till

det garanterade skatteunderlag, justerat för utjämningsbidrag eller utjämningsavgift, som SCB räknar

fram. Fördelningsmodellen tillämpas också vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar.

Skatteunderlagets beräkningsgrund skall ta utgångspunkt i det underlag som föreligger den 31 januari

det år frågan aktualiseras.

Motsvarande fördelning gäller for täckande av brist i det fall Cura saknar tillgångar att betala sina

skulder i verksamheten.

Kostnader för Curas verksamheter skall i första hand täckas av vårdavgifter (hem för vård eller boende,

familjehem eller jourhem SoL 6:1 §, boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar,

LSS 9:8 §, bostad med särskild service för vuxna LSS 9:9  §  eller programavgifter och tilläggsbelopp
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(Klaragymnasiet). När det gäller Personliga ombud erhåller Cura årligen ett statligt bidrag vilket täcker

ca 40 procent av den totala kostnaden. Resterande del finansieras genom avgifter från de kommuner

som ingår i samverkan. Fördelningen av kostnaden är relativ och bestäms utifrån respektive kommuns

befolkningsunderlag den 1 januari det aktuella verksamhetsåret. Fördelningen av kostnaden för

Familjerätt är relativ och täcks på motsvande sätt av en avgift som bestäms utifrån respektive

kommuns befolkningsunderlag den l januari det aktuella verksamhetsåret. När det gäller utbildningar,

handledning mm. tar Cura betalt för platser eller sålda tjänster.

§  8.

Budgetprocess

Cura skall årligen fastställa budget och en planmässig beskrivning av de följande två kalenderåren.

Senast den  30  september skall samråd ha skett med medlemmarna som då beretts tillfälle att lämna

synpunkter på forslag till budget och plan. Budgeten skall vara fastställd före oktober månads utgång.

Budgetsammanträdet är offentligt och skall kungöras på det sätt som anges i direktionens reglemente

och i  §  6 ovan.

§9.

Utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur Cura. Uppsägningen skall ske senast den l juli och

uppsägriingstiden är två år räknat från årsskiftet efter uppsägningen.

Vid utträde ur Cura skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan Cura Individutveckling

och medlemmen bestämmas utifrån de andelar i Cura samlade tillgångar och skulder som gäller vid

ingången av det år då medlemmen utträder ur Cura Individutveckling.

Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna besluta om de förändringar i förbunds-ordningen som

föranleds av utträdet. När förbundsmedlemmen utträtt ur Cura upphör medlemmens ansvar för Curas

skulder om inte annat har överenskommits mellan den utträdande medlemmen och de kvarvarande

medlemmarna.

§  10.

Likvidation och upplösning

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan Cura, den utträdande medlemmen och övriga medlemmar

inte har nåtts när uppsägningstiden i  §  9 första stycket är till ända skall Cura omedelbart träda i

likvidation.

Cura skall träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i

respektive fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidationen skall verkställas av direktionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av Cura behållna tillgångar i anledning av likvidation skall den i  §  7 angivna

fördelningsgrunden gälla.
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När Cura trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till

likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfalligtvis fortsätta

om det behövs' för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för sin

förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet

med en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas

redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och

redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlernmar är Cura upplöst.

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen

får väcka talan om detta mot de övriga forbundsmedlemmama inom ett år från det slutredovisningen

delgavs medlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för Cura efter dess upplösning eller om talan väcks mot Cura eller

om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd skall likvidationen fortsätta.

När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av medlemmarna som skall

överta vården av de handlingar som tillhör Cura.

§ l l  .

Tvister

Vid tvister mellan Cura och medlem skall, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, tvisten

avgöras vid allmän domstol.

§  12.

Ekonomiska förmåner

Direktionen beslutar årligen vid sitt första sammanträde om årsarvode utifrån gällande basbelopp till

ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden med giltighet från den l januari respektive

år. Arvoden till ledamöter, ersättare i direktionen, och andra ekonomiska förmåner skall utgå enligt de

regler som tillämpas inom Karlshamns kommun.

Direktionen beslutar också årligen vid sitt första sammanträde om årsarvode utifrån gällande basbelopp

till revisorsordföranden. Till övriga revisorer och revisorsersättare skall ersättning utgå enligt de regler

som tillämpas för ledamöter i nämnder inom Karlshamns kommun.

Direktionen beslutar om arvode och andra ekonomiska fömiåner för ledamöter i de nämnder, utskott

eller självforvaltningsorgan som direktionen inrättar enligt  §  2.

§  13.

Ändring av förbundsordningen

F örbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje medlems fullmäktige.
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete inom det aktuella 
området med bostadsändamål som det huvudsakliga syftet 
 
att avsluta pågående planarbete 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden fick 2001 i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta en detaljplan 
för del av Stärnö. Inriktningen på planarbetet skulle vara bostadsändamål, område för 
turism, fritid och kultur och verksamheter kopplade till dessa. Planarbetet inleddes 2004 
och ledde efter ett antal år och utredningar fram till ett samrådsförslag under 2009. I 
såväl program- som samrådsskedet fanns bostadsändamålet med i begränsad 
omfattning.  
 
Efter genomfört plansamråd togs bostadsändamålet bort ur planförslaget med hänsyn till  
riksintresseområdet för energiproduktion direkt väster om planområdet, den samlade 
riskbilden i området, företrädesvis med hänsyn till närheten till oljehamnen på Sutudden, 
tidsaspekten, risken för överklaganden och föroreningssituationen inom planområdet. 
Fokus har istället legat på att skapa förutsättningar för en större marina och 
verksamheter kopplade till denna. 
 
Planarbetet fortsatte utan bostadsändamål och var under 2011 på väg mot antagande, 
då det i augusti 2011 avbröts. Anledningen var att man ville uppta diskussioner med 
NCC för att finna en ekonomiskt hållbar avslutning och efterbehandling av 
täktverksamheten. Detta resulterade i ett efterbehandlingsavtal, i vilket brytningstiden 
förlängdes till 2015.  
 
Med anledning av vissa revideringar i planförslaget genomfördes en andra utställning 
kort efter att byggnadsnämnden i oktober 2014 fått i uppdrag att fortsätta planarbetet. 
Då några år förflutit sedan planen sist ställdes ut så inkom krav på nya utredningar. 
Kommunen har sedan 2015 arbetar med dessa utredningar samt även fördjupat 
kunskaperna om föroreningssituationen, vilket lett fram till frågan om att eventuellt 
inkludera bostäder i detaljplanen igen. 
 
Anledningen till att frågan om bostäder återigen blivit aktuellt är att de kompletterande 
miljötekniska undersökningar som gjorts under 2017 och tillhörande riskbedömning och 
åtgärdsutredning visar att saneringskostnaden för mindre känslig markanvändning, 
MKM, blir högre än förväntat. Detta, i kombination med att det idag finns bidrag att söka 
för kommuner för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande, gör att 
frågan känns relevant. 
 
Kommunen har haft ett inledande möte med länsstyrelsen för att stämma av hur de ser 
på möjligheten att återgå till att planera för bostäder på Stärnö, med hänsyn till olika 
intressen och regleringar. Därefter har styrgruppen initierat en riskanalys, vilken 
slutrapporterades 29 oktober 2018. Riskanalysen visar att de dimensionerande 
scenarier som fastställts för riskkällorna Karlshamnsverket respektive oljehamnen 
Sutudden inte ger upphov till riskhanteringsavstånd som sträcker sig till det aktuella 
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planområdet. Vidare visar analysen att det aktuella planområdet inte utgör en riskkälla 
som medför påverkan på riksintresset för energiproduktion. Dessa bedömningar gäller 
även i det fall bostäder byggs längs den västra sidan av Södra Stärnövägen. 
 
Med beaktande av ovan bör byggnadsnämnden kunna föreslå kommunfullmäktige att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete inom det aktuella 
området med bostadsändamål som det huvudsakliga syftet. Detaljplanearbetet inleds 
lämpligen med någon form av parallella skisser där olika arkitekter lämnar förslag på 
områdets framtida utformning. Detta tillsammans med tidigare framtagna utredningar i 
ärendet kommer sedan att utgöra underlag för framtagande av detaljplan. I 
sammanhanget ska understrykas att saneringskostnaden blir avsevärt högre vid en 
sanering till känslig markanvändning. Intäktssidan kan förväntas bli högre jämfört med 
alternativet med en marina i området, men kommer inte att kunna täcka utgifterna. Det 
finns möjlighet att söka bidrag för saneringen, men huruvida bidrag kommer att beviljas 
och vilket belopp detta i så fall kan förväntas bli finns i dagsläget inga uppgifter om. Sett 
i ett större samhällsperspektiv bör dock positiva effekter för Karlshamns kommun kunna 
förväntas vid ett genomförande av en detaljplan som möjliggör omfattande 
bostadsbebyggelse i aktuellt område. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BN § 205/2018 Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m.fl. 
(brytningsområdet på Sternö) 
Plankarta 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att ärendet återremitteras för fördjupad beredning i fråga 
om en kostnadsberäkning för saneringen.    
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition och finner kommunstyrelsen besluta enligt liggande 
förslag.  
 
Reservation 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-02-05 13 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  

 
 
Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m.fl. (brytningsområdet på Sternö) - 
uppdrag att starta nytt detaljplanearbete 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete inom det aktuella 
området med bostadsändamål som det huvudsakliga syftet 
 
att avsluta pågående planarbete. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden fick 2001 i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta en detaljplan 
för del av Stärnö. Inriktningen på planarbetet skulle vara bostadsändamål, område för 
turism, fritid och kultur och verksamheter kopplade till dessa. Planarbetet inleddes 2004 
och ledde efter ett antal år och utredningar fram till ett samrådsförslag under 2009. I 
såväl program- som samrådsskedet fanns bostadsändamålet med i begränsad 
omfattning.  
 
Efter genomfört plansamråd togs bostadsändamålet bort ur planförslaget med hänsyn till  
riksintresseområdet för energiproduktion direkt väster om planområdet, den samlade 
riskbilden i området, företrädesvis med hänsyn till närheten till oljehamnen på Sutudden, 
tidsaspekten, risken för överklaganden och föroreningssituationen inom planområdet. 
Fokus har istället legat på att skapa förutsättningar för en större marina och 
verksamheter kopplade till denna. 
 
Planarbetet fortsatte utan bostadsändamål och var under 2011 på väg mot antagande, 
då det i augusti 2011 avbröts. Anledningen var att man ville uppta diskussioner med 
NCC för att finna en ekonomiskt hållbar avslutning och efterbehandling av 
täktverksamheten. Detta resulterade i ett efterbehandlingsavtal, i vilket brytningstiden 
förlängdes till 2015.  
 
Med anledning av vissa revideringar i planförslaget genomfördes en andra utställning 
kort efter att byggnadsnämnden i oktober 2014 fått i uppdrag att fortsätta planarbetet. 
Då några år förflutit sedan planen sist ställdes ut så inkom krav på nya utredningar. 
Kommunen har sedan 2015 arbetar med dessa utredningar samt även fördjupat 
kunskaperna om föroreningssituationen, vilket lett fram till frågan om att eventuellt 
inkludera bostäder i detaljplanen igen. 
 
Anledningen till att frågan om bostäder återigen blivit aktuellt är att de kompletterande 
miljötekniska undersökningar som gjorts under 2017 och tillhörande riskbedömning och 
åtgärdsutredning visar att saneringskostnaden för mindre känslig markanvändning, 
MKM, blir högre än förväntat. Detta, i kombination med att det idag finns bidrag att söka 
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för kommuner för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande, gör att 
frågan känns relevant. 
 
Kommunen har haft ett inledande möte med länsstyrelsen för att stämma av hur de ser 
på möjligheten att återgå till att planera för bostäder på Stärnö, med hänsyn till olika 
intressen och regleringar. Därefter har styrgruppen initierat en riskanalys, vilken 
slutrapporterades 29 oktober 2018. Riskanalysen visar att de dimensionerande 
scenarier som fastställts för riskkällorna Karlshamnsverket respektive oljehamnen 
Sutudden inte ger upphov till riskhanteringsavstånd som sträcker sig till det aktuella 
planområdet. Vidare visar analysen att det aktuella planområdet inte utgör en riskkälla 
som medför påverkan på riksintresset för energiproduktion. Dessa bedömningar gäller 
även i det fall bostäder byggs längs den västra sidan av Södra Stärnövägen. 
 
Med beaktande av ovan bör byggnadsnämnden kunna föreslå kommunfullmäktige att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete inom det aktuella 
området med bostadsändamål som det huvudsakliga syftet. Detaljplanearbetet inleds 
lämpligen med någon form av parallella skisser där olika arkitekter lämnar förslag på 
områdets framtida utformning. Detta tillsammans med tidigare framtagna utredningar i 
ärendet kommer sedan att utgöra underlag för framtagande av detaljplan. I 
sammanhanget ska understrykas att saneringskostnaden blir avsevärt högre vid en 
sanering till känslig markanvändning. Intäktssidan kan förväntas bli högre jämfört med 
alternativet med en marina i området, men kommer inte att kunna täcka utgifterna. Det 
finns möjlighet att söka bidrag för saneringen, men huruvida bidrag kommer att beviljas 
och vilket belopp detta i så fall kan förväntas bli finns i dagsläget inga uppgifter om. Sett 
i ett större samhällsperspektiv bör dock positiva effekter för Karlshamns kommun kunna 
förväntas vid ett genomförande av en detaljplan som möjliggör omfattande 
bostadsbebyggelse i aktuellt område. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BN § 205/2018 Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m fl 
(brytningsområdet på Sternö) 
Plankarta 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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Plats och tid Asarumssalen, klockan 08:00–11:20 (ajournering 09:00–09:25) 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) ej § 199 
Mats Bondesson Vice ordförande (C)  
Kerstin Linde Ledamot (S)  
Magnus Olsson Ledamot (M) ej §§ 207, 211 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD)  
Kurt Kaarle Ledamot (S) ej § 197 
Johan Wolgast Ledamot (MP)  
Ingvar Andersson Ledamot (S)  
Staffan Olsson Ledamot (C)  

Tjänstgörande 
ersättare 

 ersätter  
Magnus Sandgren (M) Claes Mårlind (M)  
Hélène Nordin (MP) Vakant (MP) ej § 211 
Tommy Persson (S) Kurt Kaarle (S) § 197 
Tommy Persson (S) Jan Bremberg (S) § 199 
Tommy Persson (S) Magnus Olsson (M) § 211 
Thomas Qvarnström (MP) Magnus Olsson (M) § 207 
Thomas Qvarnström (MP) Vakant (MP) § 211 

Närvarande 
ersättare 

Gitte Ejdetjärn (S) ej § 206  
Kennet Bengtsson (S)   
Ulf Lind (SD) ej § 211  
Lennart Lindqvist (S)   
Ulf Månsson (S)   
Stefan Sörensson (L) ej § 206  

Övriga Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt §§  
Lucas Edvardsson, byggnadsinspektör §§ 194, 195 
Elisabeth Rydberg, arkitekt §§ 194–199 
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt §§ 194–203 
Emmy Wallmark, planarkitekt §§ 201–204 
Jeanette Conradsson, planarkitekt § 205 
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt §§ 205–207 
Nanny Strand, planarkitekt §§ 205–209 
Anna Söderström, planarkitekt §§ 205–212 
Janeth Gummesson, teckentolk  
Åse Gummesson, teckentolk  

Paragrafer §§ 194–218  

Utses att justera Ingvar Andersson och Mats Bondesson § 199 

Justeringsdatum  2018-12-12 
  

102



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2018-12-05 

Sida 2(4) 

 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ………………………………………… ………………………………………… 
 Ingvar Andersson Mats Bondesson, § 199 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2018-12-05 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-12-13 

Tillkännages t.o.m. 2019-01-03 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 205 Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m fl (brytningsområdet på Stärnö) 
2003/3982 

 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt 
detaljplanearbete inom det aktuella området med bostadsändamål som det 
huvudsakliga syftet 
 
att när ett nytt planuppdrag ges av kommunfullmäktige avsluta pågående planarbete. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden fick 2001 i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta en detaljplan 
för del av Stärnö. Inriktningen på planarbetet skulle vara bostadsändamål, område för 
turism, fritid och kultur och verksamheter kopplade till dessa. Planarbetet inleddes 2004 
och ledde efter ett antal år och utredningar fram till ett samrådsförslag under 2009. I 
såväl program- som samrådsskedet fanns bostadsändamålet med i begränsad 
omfattning.  
 
Efter genomfört plansamråd togs bostadsändamålet bort ur planförslaget med hänsyn till  
riksintresseområdet för energiproduktion direkt väster om planområdet, den samlade 
riskbilden i området, företrädesvis med hänsyn till närheten till oljehamnen på Sutudden, 
tidsaspekten, risken för överklaganden och föroreningssituationen inom planområdet. 
Fokus har istället legat på att skapa förutsättningar för en större marina och 
verksamheter kopplade till denna. 
 
Planarbetet fortsatte utan bostadsändamål och var under 2011 på väg mot antagande, 
då det i augusti 2011 avbröts. Anledningen var att man ville uppta diskussioner med 
NCC för att finna en ekonomiskt hållbar avslutning och efterbehandling av 
täktverksamheten. Detta resulterade i ett efterbehandlingsavtal, i vilket brytningstiden 
förlängdes till 2015.  
 
Med anledning av vissa revideringar i planförslaget genomfördes en andra utställning 
kort efter att byggnadsnämnden i oktober 2014 fått i uppdrag att fortsätta planarbetet. 
Då några år förflutit sedan planen sist ställdes ut så inkom krav på nya utredningar. 
Kommunen har sedan 2015 arbetar med dessa utredningar samt även fördjupat 
kunskaperna om föroreningssituationen, vilket lett fram till frågan om att eventuellt 
inkludera bostäder i detaljplanen igen. 
 
Anledningen till att frågan om bostäder återigen blivit aktuellt är att de kompletterande 
miljötekniska undersökningar som gjorts under 2017 och tillhörande riskbedömning och 
åtgärdsutredning visar att saneringskostnaden för mindre känslig markanvändning, 
MKM, blir högre än förväntat. Detta, i kombination med att det idag finns bidrag att söka 
för kommuner för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande, gör att 
frågan känns relevant. 
 
Kommunen har haft ett inledande möte med länsstyrelsen för att stämma av hur de ser 
på möjligheten att återgå till att planera för bostäder på Stärnö, med hänsyn till olika 
intressen och regleringar. Därefter har styrgruppen initierat en riskanalys, vilken 
slutrapporterades 29 oktober 2018. Riskanalysen visar att de dimensionerande 
scenarier som fastställts för riskkällorna Karlshamnsverket respektive oljehamnen 
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Sutudden inte ger upphov till riskhanteringsavstånd som sträcker sig till det aktuella 
planområdet. Vidare visar analysen att det aktuella planområdet inte utgör en riskkälla 
som medför påverkan på riksintresset för energiproduktion. Dessa bedömningar gäller 
även i det fall bostäder byggs längs den västra sidan av Södra Stärnövägen. 
 
Med beaktande av ovan bör byggnadsnämnden kunna föreslå kommunfullmäktige att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete inom det aktuella 
området med bostadsändamål som det huvudsakliga syftet. Detaljplanearbetet inleds 
lämpligen med någon form av parallella skisser där olika arkitekter lämnar förslag på 
områdets framtida utformning. Detta tillsammans med tidigare framtagna utredningar i 
ärendet kommer sedan att utgöra underlag för framtagande av detaljplan. I 
sammanhanget ska understrykas att saneringskostnaden blir avsevärt högre vid en 
sanering till känslig markanvändning. Intäktssidan kan förväntas bli högre jämfört med 
alternativet med en marina i området, men kommer inte att kunna täcka utgifterna. Det 
finns möjlighet att söka bidrag för saneringen, men huruvida bidrag kommer att beviljas 
och vilket belopp detta i så fall kan förväntas bli finns i dagsläget inga uppgifter om. Sett 
i ett större samhällsperspektiv bör dock positiva effekter för Karlshamns kommun kunna 
förväntas vid ett genomförande av en detaljplan som möjliggör omfattande 
bostadsbebyggelse i aktuellt område. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-12 
Riskbedömning ny detaljplan, Stärnö brytningsområde, daterad 2018-10-29 
Länsstyrelsens yttrande, daterat 2011-06-28 
Skeppsvarvet och vraken i Vindhamn vid Boön, arkeologisk förundersökning av varv, 
RAÄ Karlshamn 36, samt utbredning av fartygslämningar, RAÄ Karlshamn 47 
Två vrak mellan Stärnö och Boön, marinarkeologisk utredning av fartygslämningarna 
RAÄ Karlshamn 57 och RAÄ Karlshamn 46, i sundet mellan Stärnö och Boön 
Ett vrak med kalk och timmer i lasten, utökad marinarkeologisk utredning av 
fartygslämning RAÄ Karlshamn 46 vid norra Boön 
Riskbedömning och åtgärdsutredning, Stärnö, Karlshamns kommun, 
daterad 2018-01-31 
PM – riskbedömning samt beräkning av saneringskostnader för bostäder, Stärnö, 
Karlshamns kommun, daterad 2018-01-19 
Inströmningsförlopp för Stärnö diabasbrott, daterad 2017-03-28 
Inströmningsförlopp för Stärnö diabasbrott, daterad 2018-03-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige, Karlshamns kommun 
Carina Burelius, Länsstyrelsen Blekinge län 
Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsen ordförande 
Dainel Wäppling, kommundirektör 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Jesper Bergman, miljöstrateg 
Jonas Johansson, gatuingenjör 
Christer Martinsson, projektledare 
Jeanette Conradsson, planarkitekt
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja upplåning med maximalt 300 mnkr under år 2019 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens likviditet kommer att utvecklas negativt under det närmaste året bl.a. 
beroende på höga investeringsutgifter. Detta innebär att kommunen har behov av att 
öka sin långfristiga låneskuld.  
 
Enligt delegationsbeslut har utsedda delegater, två i förening, rätt att besluta om ny- och 
återupplåning vid förfall av lån. Kommuninvest kräver dock ett beslut inom vilken ram 
denna rätt gäller. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2019-01-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Patrik Stenman Kommuninvest 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-02-05 21 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Ramar för nyupplåning 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja upplåning med maximalt 300 mnkr under år 2019 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens likviditet kommer att utvecklas negativt under det närmaste året bl.a. 
beroende på höga investeringsutgifter. Detta innebär att kommunen har behov av att 
öka sin långfristiga låneskuld.  
 
Enligt delegationsbeslut har utsedda delegater, två i förening, rätt att besluta om ny- och 
återupplåning vid förfall av lån. Kommuninvest kräver dock ett beslut inom vilken ram 
denna rätt gäller. 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Patrik Stenman Kommuninvest 
 
 
 
 
 
 
Mats Sellfrid   Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef   Redovisningschef
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter avseende torghandel 
 
att föreskrifterna gäller från och med 2019-04-01 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 100 reviderade ordningsföreskrifter för 
torghandel. I ordningslagen 3 kap. 13 § framgår att kommunens beslut att anta, ändra 
eller upphäva föreskrifter som avses i 1 kap. 2 § andra stycket eller i 8 eller 9 § eller 10 
§ första stycket andra meningen ska anmälas omedelbart till länsstyrelsen. Någon 
sådan anmälan gjordes ej. Vidare framgår i kommunallagen 8 kap. 13 § att beslut om 
kommunala föreskrifter ska kungöras i särskild ordning. Inte heller det gjordes. 
Felaktigheterna i ärendets handläggning innebär att kommunfullmäktige behöver ta om 
sitt beslut.  
 
Justeringarna innebär, precis som tidigare, följande: 
 

- Tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts av 
Karlshamns kommun 

- Försäljningstiden utökas från kl. 15:00 till kl. 16:00 
- Möjligheterna till julgransförsäljning utökas 
- Endast försäljningsfordon om maximalt 6 meters längd får uppställas vid 

försäljningsplats, övriga fordon tillåts ej 
- I kartbilagan har den allmänna försäljningsplatsen utökats i den sydöstra delen 
- I övrigt genomförs smärre redaktionella förändringar.  

 
Dat har också, under ärendets vidare beredning, framkommit behov av ytterligare 
justeringar för att förtydliga att upplåtelse sker genom avtal samt rätt att ta ut avgift för 
parkering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-11 
Torghandelsföreskrifter – reviderat förslag 
Torghandelsföreskrifter – nu gällande 
Protokollsutdrag KF § 100/2018 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Länsstyrelsen Blekinge 
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Revidering av torghandelsföreskrifter - lokala ordningsföreskrifter 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter avseende torghandel 
 
att föreskrifterna gäller från och med 2019-04-01 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 100 reviderade ordningsföreskrifter för 
torghandel. I ordningslagen 3 kap. 13 § framgår att kommunens beslut att anta, ändra 
eller upphäva föreskrifter som avses i 1 kap. 2 § andra stycket eller i 8 eller 9 § eller 10 
§ första stycket andra meningen ska anmälas omedelbart till länsstyrelsen. Någon 
sådan anmälan gjordes ej. Vidare framgår i kommunallagen 8 kap. 13 § att beslut om 
kommunala föreskrifter ska kungöras i särskild ordning. Inte heller det gjordes. 
Felaktigheterna i ärendets handläggning innebär att kommunfullmäktige behöver ta om 
sitt beslut.  
 
Justeringarna innebär, precis som tidigare, följande: 
 

- Tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts av 
Karlshamns kommun 

- Försäljningstiden utökas från kl. 15:00 till kl. 16:00 
- Möjligheterna till julgransförsäljning utökas 
- Endast försäljningsfordon om maximalt 6 meters längd får uppställas vid 

försäljningsplats, övriga fordon tillåts ej 
- I kartbilagan har den allmänna försäljningsplatsen utökats i den sydöstra delen 
- I övrigt genomförs smärre redaktionella förändringar.  

 
Dat har också, under ärendets vidare beredning, framkommit behov av ytterligare 
justeringar för att förtydliga att upplåtelse sker genom avtal samt rätt att ta ut avgift för 
parkering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-11 
Torghandelsföreskrifter – reviderat förslag 
Torghandelsföreskrifter – nu gällande 
Protokollsutdrag KF § 100/2018 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-01-11 Dnr: 2018/1107 

 

Författningssamlingen 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Länsstyrelsen Blekinge 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut. 
Beslut: KF § 66, 2008-05-05 
Reviderad: KF § 9, 2011-02-07, KF § 8, 2013-02- 
04, KF § 5, 2017-02-13, KF § 100 2018-06-18, KF § 2019-02-18 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel 

 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Karlshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats i 3 kap ordningslagen och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa 
föreskrifter för salutorg i kommunen. 

 
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

 
§ 2 

Stortorget är allmän försäljningsplats (enligt bilaga A). 
 

Årligen under Östersjöfestivalen (vecka 29) utökas den allmänna försäljningsplatsen till att omfatta 
ett område enligt bilaga 1, som disponeras och fördelas av Karlshamns kommun. Under samma tid 
och inom samma område är ambulerande försäljning förbjuden. 

 
Fasta och tillfälliga saluplatser 

§ 3 

På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta eller - i mån av utrymme - tillfälliga saluplatser. 

Fast saluplats upplåtes genom avtal av Karlshamns kommun. 

Tillfällig saluplats får tas i besittning efter klockan 08:00. användas endast viss dag och anvisas 
av den som av Karlshamns kommun utsetts att övervaka och ordna handeln på allmän 
försäljningsplats. 

 
Fördelning av saluplatser 

§ 4 

Vid fördelning av saluplatser gäller följande: 
 

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen. 
 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på 
platser. 

 
När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

2

 
 

All upplåtelse sker inom för ändamålet särskilt markerade rutor. 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 

Tider för försäljning 

§ 5 

Torghandel får ske på följande tider: 
 

Försäljning får pågå vardagar mellan kl. 07.00 och kl.16.00, lördagar eller helgaftnar mellan kl. 
07.00 och kl.15.00 om Karlshamns kommun inte medgivit undantag eller beslutat annat. 

Torghandel får ej ske under hela v 29 och måndagen i v 30. 

Försäljning av julgranar får pågå mellan kl. 07.00 och kl. 19.00 under perioden fredag före första 
advent t o m den 23 december samt på julafton mellan kl. 07.00 och kl. 13.00. 

 
Under denna försäljningsperiod får julgranar ligga kvar på torget. 

 
Försäljare får inte ta i anspråk försäljningsplatser tidigare än en timme före fastställd 
försäljningstids början. 

 
Varor och redskap ska vara bortförda senast kl. 17.00 på vardagar och kl. 16.00 på lördagar 
och helgaftnar. 

 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
Karlshamns kommun besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som 
stadgas ovan eller helt ställas in. 

 
Innehavarens upplysningsskyldighet 

§ 6 

En innehavare av saluplats är skyldig att genom väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt 
lämna upplysning om innehavarens F-skattebevis, namn, postadress och telefonnummer. 

Förbud mot försäljning av vissa varor 
 

§ 7 
 

Knivar, andra stick- och skärvapen och andra liknande farliga föremål, skjutvapen samt explosiva 
varor och ämnen får ej säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 

 
Försäljning av livsmedel 

§ 8 

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt föreskrifter meddelade 
med stöd av dessa. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

3

 

Placering av varor, redskap och fordon 

§ 9 

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan 
saluplatserna. 

 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 

 
Då så erfordras får uppställning av och försäljning från personbil, lätt lastbil och torgvagn ske. 

 
Varje innehavare av torghandelsplats äger rätt att uppställa maximalt ett försäljningsfordon i 
anslutning till sin torghandelsplats. Försäljningsfordon eller försäljningsvagn får ej överstiga en 
längd av 6 meter. Dispens från denna begränsning kan medges av Karlshamns kommun. 

Fordon eller vagn ska placeras inom den markerade platsen. Elkablar ska placeras så att de inte utgör 

fara eller hinder  

I mån av plats får torghandlare disponera parkeringen på den norra delen av torget mot Christopher 

Schrödersgatan. 

Renhållning m.m. 

§ 10 

En innehavare av en saluplats är skyldig att efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat 
skräp från rörelsen, samt att föra bort detta. 

 
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 
Avgift 

§ 11 

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som 
har beslutats av kommunfullmäktige i Karlshamn. Avgiften ska erläggas innan platsen tas i anspråk. 

Vid nyttjande av särskild parkering för torghandlare så äger kommunen rätt att ta ut avgift. 
 

Överträdelse av föreskrift 

§ 12 

Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot något av 3 § andra och tredje styckena, 4 § sjätte 
stycket första meningen, 5 § första - sjunde styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut. 
Beslut: KF § 66, 2008-05-05 
Reviderad: KF § 9, 2011-02-07, KF § 8, 2013-02-
04, KF § 5, 2017-02-13, KF § 100 2018-06-18 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel 

 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Karlshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 
 

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats i 3 kap ordningslagen och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa 
föreskrifter för salutorg i kommunen. 

 
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

 
§ 2 

 
Stortorget är allmän försäljningsplats (enligt bilaga A). 

 
Årligen under Östersjöfestivalen (vecka 29) utökas den allmänna försäljningsplatsen till att omfatta 
ett område enligt bilaga 1, som disponeras och fördelas av Karlshamns kommun. Under samma tid 
och inom samma område är ambulerande försäljning förbjuden. 

 
Fasta och tillfälliga saluplatser 

§ 3 
 

På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta eller - i mån av utrymme - tillfälliga saluplatser. 

Fast saluplats upplåtes av Karlshamns kommun. 

Tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av den som av Karlshamns kommun 
utsetts att övervaka och ordna handeln på allmän försäljningsplats. 

 
Fördelning av saluplatser 

§ 4 
 

Vid fördelning av saluplatser gäller följande: 
 

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen. 
 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på 
platser. 

 
När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.  
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2 
 

 

All upplåtelse sker inom för ändamålet särskilt markerade rutor. 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 
 
Tider för försäljning 

§ 5 
 

Torghandel får ske på följande tider: 
 

Försäljning får pågå vardagar mellan kl. 07.00 och kl.16.00, lördagar eller helgaftnar mellan kl. 
07.00 och kl.15.00 om Karlshamns kommun inte medgivit undantag eller beslutat annat. 

Torghandel får ej ske under hela v 29 och måndagen i v 30. 

Försäljning av julgranar får pågå mellan kl. 07.00 och kl. 19.00 under perioden fredag före första 
advent t o m den 23 december samt på julafton mellan kl. 07.00 och kl. 13.00. 

 
Under denna försäljningsperiod får julgranar ligga kvar på torget. 

 
Försäljare får inte ta i anspråk försäljningsplatser tidigare än en timme före fastställd 
försäljningstids början. 

 
Varor och redskap ska vara bortförda senast kl. 17.00 på vardagar och kl. 16.00 på lördagar 
och helgaftnar. 

 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
Karlshamns kommun besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som 
stadgas ovan eller helt ställas in. 

 
Innehavarens upplysningsskyldighet 

§ 6 
 

En innehavare av saluplats är skyldig att genom väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt 
lämna upplysning om innehavarens F-skattebevis, namn, postadress och telefonnummer. 

Förbud mot försäljning av vissa varor 
 

§ 7 
 

Knivar, andra stick- och skärvapen och andra liknande farliga föremål, skjutvapen samt explosiva 
varor och ämnen får ej säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 

 
Försäljning av livsmedel 

§ 8 
 

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt föreskrifter meddelade 
med stöd av dessa. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
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3 
 

 
Placering av varor, redskap och fordon 

§ 9 
 

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan 
saluplatserna. 

 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 

 
Då så erfordras får uppställning av och försäljning från personbil, lätt lastbil och torgvagn ske. 
 
Varje innehavare av torghandelsplats äger rätt att uppställa maximalt ett försäljningsfordon i 
anslutning till sin torghandelsplats. Försäljningsfordon eller försäljningsvagn får ej överstiga en 
längd av 6 meter. Dispens från denna begränsning kan medges av Karlshamns kommun. 

Fordon eller vagn ska placeras inom den markerade platsen. 

Elkablar ska placeras så att de inte utgör fara eller hinder 

Renhållning m.m. 

§ 10 
 

En innehavare av en saluplats är skyldig att efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat 
skräp från rörelsen, samt att föra bort detta. 

 
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 
Avgift 

§ 11 
 

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som 
har beslutats av kommunfullmäktige i Karlshamn. Avgiften ska erläggas innan platsen tas i anspråk. 
 
Överträdelse av föreskrift 

§ 12 
 

Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot något av 3 § andra och tredje styckena, 4 § sjätte 
stycket första meningen, 5 § första - sjunde styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-06-18 

sid 1 av 4 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 16:00–19:05, ajournering kl. 17:30 – 17:50 samt kl. 
18:25 –18:35  

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gert Åkesson 1:e vice ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Tobias Folkesson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Göran Svensson Ledamot (S) 
Vivianne Andersson Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Inger Löfblom Sjöberg Ledamot (S) 
Gertrud Ivarsson Ledamot (C) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Per Erlandsson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren t.o.m. § 107 Ledamot (M) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Bärthil Ottosson Ledamot (M) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Carl-Eric Birgersson Ledamot (M) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Anna Atmander fr.o.m. del av 
§ 89 

Ledamot (MP) 

Per Atmander Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Jens Henningsson Ledamot (V) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-06-18 

sid 2 av 4 

 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Roland Ohlsson (S)  Suzanne Svensson (S)  
Fredrik Nilsson (S)  Sara Sakhnini (S)  
Siri Näslund (S)  Kerstin Gustafsson (S)  
Katrin Johansson (S)  Anki Hansson (S)  
Patrik Engström (S)  Christel Friskopp (S)  
Kerstin Linde (S)  Inrid Hagberg Hake (S)  
Britt Kilsäter (M)  Marco Paulsson (M)  
Lars Hasselgren (M)   Emanuel Norén (M)  
Ingrid Ågård (MP)  Sara Månsson Möllergren (MP)  
Liz Wennerberg (MP) t.o.m. § 
96 

 Johanna Karlsson (MP)  

Närvarande 
ersättare: 

  
Barbro Olsson (S), Rune Andersson (S), Tommy Alm (S), Lena Häggblad 
(C), Markus Lindberg (C), Bodil Frigren Ericsson (L), Kenneth Svanberg 
(L), Karin Johansson (V) 

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, kanslichef  
Annette Sandberg, kommunikationschef  
Agneta Blom, föredragande § 89  

Utses att justera: Leif Håkansson och Cecilia Holmberg  

Paragrafer: §§ 87–112  

Justeringsdatum:  2018-06-19 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Leif Håkansson Cecilia Holmberg 
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sid 3 av 4 

 

 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2018-06-18   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-06-20 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-07-11 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-06-18 

sid 4 av 4 

 

 
§ 100 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 2018/1107 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderade ordningsföreskrifter  
 
Sammanfattning 
 
Revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel medför vissa 
förändringar.  
 

- Tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts av Karlshamns 
kommun 

- Försäljningstiden utökas från kl. 15:00 till kl. 16:00 
- Möjligheterna till julgransförsäljning utökas 
- Endast försäljningsfordon om maximalt 6 meters längd får uppställas vid 

försäljningsplats, övriga fordon tillåts ej 
- I kartbilagan har den allmänna försäljningsplatsen utökats i den sydöstra delen 
- I övrigt genomförs smärre redaktionella förändringar 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-15 
Förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Bilaga 1 Karta 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Markförvaltare Martin Einarsson  
Handläggare Daniel Svensson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Omsorgsnämndens 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 2018 rapporterades totalt 14 individrapporter för gynnande beslut som ej 
verkställts inom tre månader. Samtliga stycken beror på att den enskilde tackat nej till 
erbjudandet. För 12 stycken av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 
kap. 5 § eller 5 kap. 7 § SoL). För 2 av rapporterna gällde beslutet annat bistånd, 
medboende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden,  
kvartal 4 2018, tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Lena Mattsson, 2019-01-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-01-09 Dnr: 2018/2903 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Omsorgsnämnden 2019-01-23 9 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
Revisorer   
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 4 2018 
 
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 2018 rapporterades totalt 14 individrapporter för gynnande beslut som ej 
verkställts inom tre månader. Samtliga stycken beror på att den enskilde tackat nej till 
erbjudandet. För 12 stycken av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 
kap. 5 § eller 5 kap. 7 § SoL). För 2 av rapporterna gällde beslutet annat bistånd, 
medboende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden, 
kvartal 4 2018, tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Lena Mattsson, 2019-01-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
 
Lena Mattsson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Nämnden för arbete och välfärds 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 10 individrapporter som fördelas enligt följande: 
LSS, 1 avser bostad för vuxna, 1 avlösarservice i hemmet och 1 ansökan återtagen.  
SoL, 7 stycken där samtliga avser beslut om kontaktperson. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-01-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-01-14 Dnr: 2018/1601 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Nämnden för arbete och välfärd 2019-01-24 19 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
Revisorer   
 
 
Ej verkställda beslut inom nämnden för arbete och välfärds 
ansvarsområde, kvartal 4 2018 
 
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 10 individrapporter som fördelas enligt följande: 
LSS, 1 avser bostad för vuxna, 1 avlösarservice i hemmet och 1 ansökan återtagen.  
SoL, 7 stycken där samtliga avser beslut om kontaktperson. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-01-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
 
Lena Mattsson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-12-18 Dnr: 2018/3828 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Val av andre vice ordförande i valnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
att utse N N till andre vice ordförande i valnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Enligt antaget reglemente samt fullmäktiges beslut om politisk organisation 
mandatperioden 2019-2022 ska en andre vice ordförande i valnämnden utses, vilket inte 
gjordes när valnämnden valdes.  
 
Efter nominering från NN väljs NN (P) 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Valnämnden 
Matrikel 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-01-14 Dnr: 2018/3953 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Förtydligande inkallelseordning avseende Sverigedemokraterna 
 
Förslag till beslut 
 
att för Sverigedemokraterna gäller följande inkallelseordning 
 
För ledamot tillhörande  inträder ersättare i nedan 
nedanstående partigrupp  angiven partigruppordning 
 
SD   SD, därefter enligt invalsordning 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-19 fastställds ordningen för inkallande 
av ersättare. För Sverigedemokraterna angavs endast invalsordning, vilket var fel. 
Genom förevarande justeringen blir det så som Sverigedemokraterna önskar.  
 
Den komplette inkallelseordningen lyder således som följande.  
 
För ledamot tillhörande  inträder ersättare i nedan 
nedanstående partigrupp  angiven partigruppordning 
 
S   S, C, MP, KD, M, L, SD 
C   C, S, MP, KD, M, L, SD 
MP   MP, C, S, L, M, KD, SD 
M   M, L, KD, C, MP, S 
SD   SD, därefter enligt invalsordning 
L   L, KD, M, C, MP, S 
KD   KD, M, L, C, MP, S 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-02-06 Dnr: 2018/4329 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Val av Gode män till lantmäteriförrättning 
 
Förslag till beslut 
 
att utse följande personer som gode män enligt fastighetsbildningslagen för 
mandatperioden 2019-2022 
 
Sven-Åke Svensson (S), erfaren i fråga om tätortsförhållanden 
NN (M, L, KD) 
Ola Persson (C), kunnig i jord- och skogsbruksfrågor 
NN (SD) 
 
Sammanfattning 
 
Lantmäteriet har inkommit med skrivelse angående valet av gode män till 
lantmäteriförrättning. Av fastighetsbildningslagen (1970:988) framgår att följande åligger 
kommunfullmäktige:  
 
2 § Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. 
 
God man skall inom kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. 
God man skall ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- 
eller skogsbruksfrågor. 
 
God man utses för fyra år. Upphör god man att vara valbar, är uppdraget förfallet. 
 
Rättegångsbalkens bestämmelser om skyldighet att mottaga uppdrag som nämndeman 
och att kvarstå i uppdraget samt att efter avgång fortfarande tjänstgöra äger 
motsvarande tillämpning i fråga om god man. 
 
Länsstyrelsen bestämmer antalet gode män. 
 
Enligt beslut från Länsstyrelsen 1972-01-25 ska det av Karlshamns kommun utses sju 
gode män. Under förra mandatperioden valde kommunfullmäktige två gode män. 
Länsstyrelsen har initierat en översyn av antalet gode män och kanslichefen har, efter 
avstämning med berörda funktioner, föreslagit Länsstyrelsen att det för Karlshamns 
kommun ska fastställas att antalet gode män ska vara fyra stycken. Beslut i ärendet har 
inkommit i vilket framgår att Karlshamns kommun ska utse fyra gode män.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslås, efter kontakt med de politiska partierna, följande 
personer utses:  
 
Sven-Åke Svensson (S), erfaren i fråga om tätortsförhållanden 
NN (M, L, KD) 
Ola Persson (C), kunnig i jord- och skogsbruksfrågor 
NN Sverigedemokraterna 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-02-06 Dnr: 2018/4329 

 

 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-02-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Matrikeln 
Envar vald 
Hemsidan 
Lantmäteriet 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-01-28 Dnr: 2018/3824 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden - Berith 
Gustavsson (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla begärd avsägelse 
 
Sammanfattning 
 
Berith Gustavsson har i skrivelse 2019-01-08 meddelat att hon avsäger sig sitt uppdrag 
som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
 Avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden - Berith Gustavsson 

(S) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-01-28 Dnr: 2015/378 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Entledigande från uppdrag som styrelseledamot i Karlshamnsfastigheter 
AB - Thomas Nilsson (C) 
 
Förslag till beslut 
att bevilja begärd avsägelse   
 
Sammanfattning 
 
Thomas Nilsson (C) har i skrivelse 2019-01-17 avsagt sig uppdraget som 
styrelseledamot i Karlshamnsfastigheter AB med omedelbar verkan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 

132



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-01-29 Dnr: 2018/3804 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Val av förste och andre vice ordförande för revisorerna 2019-2022 
 
Förslag till beslut 
 
att bland revisorerna utse NN till förste vice ordförande och Lars-Inge Kjellberg (S) till 
andre vice ordförande för tiden till med avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 
2022 års verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
2018-11-19, § 163, beslutade kommunfullmäktige om val av revisorer. Bland de valda 
revisorerna utsågs Lars Beckman (M) till ordförande och Lars-Inge Kjellberg (S) till vice 
ordförande. 
 
2018-12-17, § 227, antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för revisorerna där det 
bland annat framgår att ”Kommunfullmäktige väljer för den tid som kommunfullmäktige 
bestämmelser en ordförande, en förste vice ordförande och en andre viceordförande.” 
samt ”Ordföranden och förste vice ordföranden hämtas ur minoritetens partier i 
kommunfullmäktige och andre vice ordföranden hämtas ur majoritetens partier i 
kommunfullmäktige.”  
 
I och med detta behöver valet av förste ordförande korrigeras samt val av en andre vice 
ordförande göras. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Envar vald 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-02-06 Dnr: 2018/3804 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Val av revisor 2019-2022 
 
Förslag till beslut 
 
att utse Thomas Nilsson (C) till revisor för tiden till och med avlämnandet av 
revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-19, § 163 utsågs bland andra Thomas 
Nilsson (C) som revisor för innevarande mandatperiod.  
 
Det var felaktigt då Thomas Nilsson (C) satt i styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB 
och lagen säger:  
 
”4 § Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor 
inom den kommunen eller det landstinget.  
 
Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget är inte valbar som 
revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. 
Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående till den 
redovisningsskyldige.  
 
5 § Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte valbar 
som  
1. ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, eller  
2. ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6.” 
 
Thomas Nilsson (C) har i skrivelse 2019-01-17 avsagt sig uppdraget som styrelse-
ledamot. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Thomas Nilsson 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-02-06 Dnr: 2018/3804 

 

 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns Kommun   2019-01-17 

Fullmäktige 

 

 

Härmed avsäger jag, Thomas Nilsson, mig uppdraget som styrelseledamot 

I Karlshamnsfastigheter med omedelbar verkan. 

 

Kölja 2019-01-17 

Thomas Nilsson
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-02-05 Dnr: 2018/3804 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  

 
 
Val av lekmannarevisorer i kommunala bolag samt revisorer i 
kommunalförbund och ideell förening för mandatperioden 2019-2023 
 
Förslag till beslut 
 
att utse följande lekmannarevisorer i de kommunala bolagen för tiden efter ordinarie 
årsstämma 2019 till och med årsstämman 2023: 
 
Bolag Lekmannarevisor 
Stadsvapnet AB Bengt Olofsson 
Karlshamn Energi AB Lars Beckman 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB Lars Beckman 
Karlshamn Energi Vatten AB Lars Beckman 
Karlshamns Hamn AB Lars-Erik Johansson 
Karlshamns Kombiterminal AB Lars-Erik Johansson 
Karlshamnsbostäder AB Lars-Inge Kjellberg 
Karlshamnsfastigheter AB Lars-Inge Kjellberg 
Kreativum i Blekinge AB Thomas Nilsson 
KhGK Fastighets AB Robert Söderberg 
 
att utse följande revisorer i kommunalförbunden och i ideell förening för mandatperioden 
2019-2022: 
 
Organisation Förtroendevald revisor 
Miljöförbundet Blekinge Väst Jörgen Kronsell 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling Jörgen Kronsell 
Räddningstjänsten Västra Blekinge Robert Söderberg 
NetPort Science Park ideell förening Lers-Erik Johansson 
 
Sammanfattning 
 
I samband med ny mandatperiod ska kommunfullmäktige utse lekmannarevisorer i 
kommunala bolag och revisorer i kommunalförbund och ideella föreningar.  
 
Beslutsunderlag 
 

  § 2 Protokollsutdrag från revisorerna 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga kommunala bolag 
Samtliga kommunalförbund 
Revisorerna 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-02-05 Dnr: 2018/3804 

 

 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns
kommun

Bolag
Stadsvapnet AB
KEAB
Karlshamns Elförsäljning
AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamns Kombiterminal
AB
Karlshamns Energi Vatten
AB
KABO
KAFAB
Kreativum AB
KhGK Fastighets AB

Lekmannarevisor
Bengt Olofsson
Lars Beckman

Lars Beckman
Lars-Erik fohansson

Lars-Erik Iohansson

Lars Beckman
Lars-lnge Kjellberg
Lars-lnge Kjellberg
Thomas Nilsson
Robert Söderberg

Förtroendevald revisor

förgen Kronsell
Jörgen Kronsell

PROTOKOLL

Revisorerna
2019-01-16

I2 Val av lekmannarevisor, revisorer i kommunalförbund och ideellförening för
ma ndatperioden 2Ot9-2O22

Revisorernas beslut

att föreslå kommunfullmäktige att utse lekmannarevisorer, revisorer i kommunalförbund
och i ideell förening enligt följande:

Org. nummer
556427-2382
556223-8849
556527-9345

5560L6-9467
556616-5659

559770-4308

556526-8355
556188-5160
556545-4989
559L43-5283

Organisation
Miljöförbundet Blekinge
Väst
Cura Individutveckling
Räddningstjänsten Västra
Blekinge
NetPort Science Park ldeell
förening

Robert Söderberg

Lars-Erik fohansson

Sammanfattning
I samband med en ny mandatperiod utser fullmäktige lekmannarevisorer,
lekmannarevisorer och revisor i till ideella föreningar.

Beslutsunderlag
I samband med en ny mandatperiod utser fullmäktige lekmannarevisorer,
lekmannarevisorer och revisor i till ideella föreningar.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-01-28 Dnr: 2015/369 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Entledigande från uppdrag som huvudman i Sparbanken i Karlshamn 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja begärd avsägelse 
 
Sammanfattning 
 
Tyrone Svärdh har i skrivelse 2018-10-19 begärt att få bli entledigad från uppdraget som 
huvudman i Sparbanken i Karlshamn. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sparbanken i Karlshamn 
Matrikeln 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-02-13 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Artur Hulu 
(M) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Artur Hulus (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2019-01-14 begär Artur Hulu (M) att bli entledigad från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige på grund av tidsbrist i samband med jobb på annan ort. 
 
Beslutsunderlag 
 
 Entledigande av uppdrag 

 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Från: Artur Hulu[Artur.Hulu@moderaterna.se]
Skickat: 14.01.2019 10:40:30
Till: Kommunfullmäktige[kommunfullmaktige@karlshamn.se]
Ämne: Entledigande av uppdrag

Bästa Karlshamns kommunfullmäktige 

Med anledning av tidsbrist sprungen ur jobb på annan ort begär jag härmed entledigande från mitt uppdrag
som ledamot i Karlshamns kommunfullmäktige.

Vänliga hälsningar Artur Hulu

Det här e‐postmeddelandet och eventuella filer som skickas med det är konfidentiella och avsedda enbart för användningen av
den person eller entitet som adresserats. Om du har fått det här meddelandet felaktigt, var vänlig meddela detta till
systemägaren, support@moderaterna.se. Detta meddelande innehåller konfidentiell information och är endast avsedd för
angiven person. Om du inte är den angivna adressaten ska du inte sprida, distribuera eller kopiera det här e‐postmeddelandet.
Vänligen meddela avsändaren omedelbart via e‐post om du har fått detta e‐postmeddelande av misstag och radera det från ditt
system. Om du inte är den avsedda mottagaren är det strängt förbjudet att avslöja, kopiera, distribuera eller bearbeta innehållet
i denna försändelse. Alla personuppgifter inom organisationen hanteras enligt GDPR, www.moderaterna.se/gdpr.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom
they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager support@moderaterna.se. This
message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee
you should not disseminate, distribute or copy this e‐mail. Please notify the sender immediately by e‐mail if you have received
this e‐mail by mistake and delete this e‐mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-02-18  
 
 
Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Anna Carlsson (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt utse Anna Carlsson (S) för tiden till och med 
2019-12-31. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 146, att entlediga Petra Charlott Arrenäs 
(S) från uppdraget som nämndeman. 
 
Socialdemokraterna har till ny nämndeman nominerat Anna Carlsson (S). 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Anna Carlsson 
Matrikeln 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Nämnd Datum § 
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Handlingar för kännedom februari 2019 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
 
Ärendenr:  §  Datum  Ärende 
 
2018/2807 40/18 2019-01-14 Beslutsuppföljning december 2018 av 
   genomförandet av kommunfullmäktiges 
   beslut  
 
2018/2807 41/18 2018-12-17 Protokollsutdrag KS § 322/2018 Beslutsupp 
   följning december 2018 av genomförandet 
   av kommunfullmäktiges beslut 
 
2018/4309 42/18 2018-12-13 Granskningsrapport – Granskning av löner  
   och ersättningar - till KF för kännedom 
 
2018/775 1/19 2019-01-02 Protokollsutdrag KREABAB § 53 Kallelse 
   till bolagsstämma i Kreativum i Blekinge AB 
 
2018/775 2/19 2019-01-20 Protokoll extra bolagsstämma Kreativum i 
   Blekinge AB 8 januari 2019 
 
2018/775 3/19 2019-01-21  Protokoll Bolagsstämma Stadsvapnet i  
   Karlshamn AB 2019-01-08 
 
2019/518 4/19 2019-01-28 Förstudie av valet 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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