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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00 – 20:00, ajournering kl 18:45–19:05  

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) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Kerstin Gustafson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anki Hansson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Göran Svensson Ledamot (S) 
Vivianne Andersson Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ingrid Hagberg-Hake 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 Ledamot (M) 
Bärthil Ottosson Ledamot (M) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) 
Anna Atmander Ledamot (MP) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Johanna Karlsson Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Tommy Strannemalm §§ 56–86  Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Anna Wihlstrand Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Jens Henningsson Ledamot (V) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Roland Ohlsson (S)  Andreas Saleskog (S)  
Fredrik Nilsson (S)  Suzanne Svensson (S)  
Siri Näslund (S)  Sara Sakhnini (S)  
Katrin Johansson (S)  Tobias Folkesson (S)  
Patrik Engström (S)  Christel Friskopp (S)  
Kerstin Linde (S)  Sofie Dahlqvist (S)  
Britt Kilsäter (M)  Marco Paulsson (M)  
Lars Hasselgren (M)  Claes-Göran Mårlind (M)  

Närvarande 
ersättare: 

  
Torgny Lindqvist (S), Barbro Olsson (S), Lena Häggblad (C), Markus 
Lindberg (C), Kenneth Svanberg (L), Karin Johansson (V) §§ 51–58 

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, kanslichef  
Annette Sandberg, kommunikationschef  
Ulrika Hägvall Lundberg, ekonomichef §§ 51–58     
Anette Ericson, verksamhetscontroller §§ 51–58   
Lars Beckman, revisorernas ordförande §§ 51–58   

Utses att justera: Göran Svensson och Johanna Karlsson  

Paragrafer: §§ 51–86  

Justeringsdatum:  2018-04-12 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Marie Sällström §§ 51–58, 60–67,  

69–86  
Gert Åkesson §§ 59, 68 

   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Göran Svensson Johanna Karlsson 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2018-04-09   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-04-12 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-05-04 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 51 Val av justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att välja Göran Svensson (S) och Johanna Karlsson (MP) att justera protokollet och att 
justering sker 2018-04-12 
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§ 52 Godkännande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga till ärendena 35–37  
 
att därmed godkänna dagordningen 
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§ 53 Allmänhetens frågestund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ingen allmänhet närvarar som frågeställare vid sammanträdet. 
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§ 54 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) redovisar kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
 
Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter uppgår för innevarande år till 600 tkr. 
600 tkr återstår. 
 
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter uppgår för innevarande år till 4 000 tkr.  
3 175 tkr återstår. 
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§ 55 Information om Festival Spezial - Andreas Pettersson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Andreas Pettersson informerar om Festival Spezial.  
 

- Festival Spezial är en kulturfestival som sätter fokus på kultur och eget skapande för 
barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd. 

- Festivalens syfte är att inspirera och riva hinder så att alla kan få möjlighet att visa 
och dela med sig av sitt kulturskapande. 

- Med festivalen vill man också stimulera kontakt mellan kulturlivet i Blekinge och 
personer med framförallt kognitiva funktionsnedsättningar. Man vill ge 
kulturinstitutioner och kulturutövare inspiration att utveckla och anpassa sin 
verksamhet så att den kan nås och förstås av alla. Man vill också inspirera personal 
inom omsorg och särskola att upptäcka och ta del av den kulturverksamhet som 
finns i Blekinge och även att få kunskap och inspiration till att främja skapande i den 
egna verksamheten. 

- Festivalen inleds tisdagen den 10 april.  
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§ 56 Revisionsberättelse för år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Lars Beckman, revisorernas ordförande, föredrar revisionsberättelsen för 2017.  
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kommunstyrelsens och nämnderna ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2017 godkänns. Till revisionsberättelsen hör: 
 

- Revisorernas redogörelse  
- De sakkunnigas rapport från granskning av årsredovisningen  
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen.  

 
Revisionen har redovisat följande bedömningar:  
 

- Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i Karlshamns kommun har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
- Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse 
Revisorernas redogörelse 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017-12-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 57 Kommunens årsredovisning 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna årsredovisning 2017  
 
att kommunen avskriver fordran på stiftelsen Skottsbergska Gården 
 
att kulturnämnden tillförs 200 tkr för ökning av föreningen Karlshamns Museum 
bidrag för åren 2017 och 2018 med 100 tkr per år 
 
att kulturnämnden tillförs 200 tkr till kulturnämndens konto till förfogande 
 
att festivalkommitténs överskott för 2017 på 458 tkr överförs till festivalkommittén 
2018 för att utveckla kulturkvarteren och förnya gatuscenerna med mera 
 
att för revisorernas del överföra 158 tkr för genomförande av granskning i 
samband med bokslut 2017 
 
att 2 000 tkr avsätts av vilka idrottsföreningar kan söka medel för ökade kostnader 
då deras utövare tävlar på elitnivå 
 
att överföra 300 tkr inom kommunstyrelsen för utredning av företagsklimatet 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2017 för Karlshamns kommun har upprättats med hänsyn taget till beslut i 
kommunstyrelsen 2018-03-06 § 46 om bokslutsdispositioner. Årets resultat uppgår till 
plus 27 miljoner kronor för kommunen, varav för VA plus 2 miljoner kronor. 
 
Resultatet, 27 miljoner kronor, utgör 1,5 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Jämfört med 2016 har skatteunderlaget växt med 3,9 procent och nettokostnaderna har 
ökat med 3,0 procent. Balanskravsberäkningen visar att kommunen lever upp till 
balanskravet.  
 
I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas nettokostnadsutfall för åren 2017 och 
2016 samt budgetavvikelsen för 2017. 
 
Driftredovisning, mnkr 
 
Nämnder   Nettoutfall   Budgetavvikelse Nettoutfall  
  2017 2017  2016 
Kommunstyrelsen  -160  2   -155 
BUS-nämnden  -561  0   -551 
Gymnasienämnden  -158  0   -163 
Kulturnämnden  -26  0   -27 
Teknisk nämnden  
exkl. VA   -57  0   -71 
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Teknisk nämnden VA  3  1   3 
Byggnadsnämnden  -5  1  -8 
Fritidsnämnden -50  1   -55 
Omsorgsnämnden  -643  4   -613 
Nämnden för arbete  
och välfärd *  -119  1   -95 
Kommunfullmäktige  
och övriga nämnder  -5  2   -6 
Nämndernas  
nettokostnader  -1 781  13   -1 741 
Finansförvaltning  
exkl. VA   1 809  7   1 757 
Finansförvaltning VA  -1  1   0 
Årets resultat  27  20   16 
 
*Nämnden för Arbete och välfärd erhöll i december 2017 en utökad budgetram med 13 
miljoner kronor. 
 
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på 20 
miljoner, vilket fördelar sig med cirka 13 miljoner för nämnderna och cirka 7 miljoner för 
finansförvaltningen. 
 
Kommunen har en fortsatt befolkningstillväxt, även om trenden planat ut jämfört med 
tidigare år. Ökningen 2017 uppgick till 70 personer och i kommunen bor det nu 32 200 
personer. Den demografiska utvecklingen är en utmaning för Karlshamn, precis som för 
andra kommuner, då antalet barn- och unga ökar samtidigt som de äldre blir fler.  
 
Totalt finns i kommunen 2 800 tillsvidareanställda och 400 visstidsanställda. 
Sjukfrånvaron ligger i en ökande trend, som dock planade ut under hösten 2017. 
Omsorgsförvaltningen har högst antal sjukdagar per anställd.  
 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges inriktningsmål, verksamhetsmål och indikatorer 
visar att andelen uppnådda mål ökar jämfört med 2016. Antalet indikatorer har också 
minskats och renodlats.  
 
Kommunen har 5 inriktningsmål: 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet – Arbetslösheten är konstant, efter att ha minskat 
under flera tidigare år. Inom skolans område är andelen behöriga lärare fortsatt hög och 
arbete bedrivs för att öka likvärdigheten och inkluderingen i skolan.  
 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla – Bostadsbristen är fortfarande påtaglig i 
kommunen, även om kommunen bidragit genom att skapa förutsättningar för olika 
boendealternativ. Kön till särskilt boende inom äldreomsorgen har minskats genom 
tillskott av lägenheter på Östralycke och Ekegården. Fiberutbyggnaden pågår och 
utbyggnad av laddstationer för elbilar har påbörjats.  
 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter – Servicecenter startade 
under 2017 och fortsätter utveckla en enklare väg in i den kommunala organisationen för 
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kommuninvånarna. Brukarråd har etablerats på flera särskilda boenden och anhörigträffar 
genomförs regelbundet, allt i syfte att öka invånarnas inflytande över den kommunala 
välfärden. Ett fritidsbibliotek har etablerats som lånar ut fritidsmaterial, för att skapa lika 
möjligheter till en rik fritid för alla.  
 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap – Antalet företag i kommunen har 
ökat och ett flertal bygglov har beviljats avseende näringsverksamhet, vilket skapar 
förutsättningar för utveckling och fler arbetstillfällen. En näringslivschef har rekryterats.  
 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation – Den kommunala 
ekonomin är sund, med en stark balansräkning. Det ekonomiska resultatet ligger i linje 
med kommunfullmäktiges fastställda mål för överskottsgraden. En översyn av kommunens 
styrsystem, Kompass Karlshamn, har inlett under året. Personalomsättningen på 
chefssidan har varit hög men stabiliserats. Den ekologiska hållbarheten har förbättrats 
under året.  
 
Till årsredovisningen finns två bilagor, dels nämnders och bolags samlade 
resultatrapporter och dels personalekonomisk redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2017 
Nämnders och bolags resultatrapporter 2017 
Personalekonomisk redovisning 2017 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), med instämmande av Gertrud Ivarsson (C), Paul Hedlund (L), Leif  
Håkansson (S), Jan-Åke Berg (S) och Lena Sandgren (S), yrkar bifall till kommunfull-
mäktiges förslag. 
 
Mats Dahlbom (C), ordförande i tekniska nämnden, yttrar sig i ärendet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 58 Fondering av VA-medel för investering i ny reservvattentäkt 2015/244 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avsätta 2 117 tkr i en investeringsfond som ska täcka de kapitalkostnader som 
uppkommer i och med den nyinvestering som en reservvattenanläggning innebär 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-03-21 § 43, föreslagit kommunfullmäktige att avsätta 
9 309 tkr i en investeringsfond som ska täcka de kapitalkostnader som uppkommer i och 
med den nyinvestering som en reservvattenanläggning innebär.  
 
Bakgrunden är att kommunens VA-anläggning står inför stora investeringar de kommande 
åren. En av de största är att komplettera ordinarie dricksvattenförsörjning med 
reservvatten från Mörrumsån. Lagen om allmänna vattentjänster möjliggör för VA-
huvudmannen (kommunfullmäktige) att fondera medel för kommande nyinvesteringar. I 
balansräkningen ska en investeringskalkyl kunna visa vad medlen ska användas till. 
 
Tekniska nämnden har i sitt beslut föreslagit avsättningar för åren 2014-2017. 
Kommunstyrelsen konstaterar vid ärendets beredning att för åren 2015-2016 har 
kommunfullmäktige, 2017-06-19 § 95, avsatt överskotten till VA-fonden. 
Kommunfullmäktige har vidare, 2017-12-18 § 197, beslutat att 3 181 tkr av VA-
verksamhetens eget kapital flyttas till investeringsfond. 
 
Det finns således redan beslut om att hantera avsättningar inom VA-verksamheten. 
Förevarande beslut innebär därmed en avsättning av 2017 års överskott, 2 117 tkr, till 
fonden.  
 
Förevarande beslut innebär således att kommunfullmäktige avsatt VA-verksamhetens 
överskott för åren 2014-2017 i enlighet med följande:  

- 2014 – 3 182 tkr 
- 2015 – 705 tkr 
- 2016 – 3 305 tkr 
- 2017 – 2 117 tkr 

 
Totalt 9 309 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-22 
Protokollsutdrag TN § 43 Fondering av VA-medel för investering av reservvatten 
Fondering av VA-medel för investering av reservvatten 
Kostnadsberäkning från WSP 
Investeringskalkyl 
Protokollsutdrag KF § 95/2017 Hantering av VA-verksamhetens resultat 2016 
Protokollsutdrag KF § 197/2017  Va-enheten eget kapital 
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Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
VA-chef Marika Mårtensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg  
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§ 59 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
år 2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Per-Ola Mattsson (S), Elin Petersson (M), Bärthil Ottosson (M), Annika Westerlund (S), 
Lena Sandgren (S), Gertrud Ivarsson (C), Marco Gustafsson (C), Magnus Gärdebring (M), 
Tommy Strannemalm (SD), Marie Sällström (S), Jan-Åke Berg (S), Magnus Sandgren (M), 
Jan Bremberg (S), Vivianne Andersson (S), Anders Englesson (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind 
(M), Leif Håkansson (S), Göran Svensson (S), Tor Billing (SD), Ulf Lind (SD), Paul Hedlund 
(L), Per Erlandsson (M), Kenneth Svanberg (L) och Anna Wihlstrand (SD). 
  
Gert Åkesson (C) tjänstgör som ordförande vid ärendets handläggning. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet och 
tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2017 godkänns. 
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§ 60 Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Jan Bremberg (S), Magnus Sandgren (M), Görgen Lennarthsson (SD) och Kerstin Linde (S). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i byggnadsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2017 godkänns. 
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§ 61 Ansvarsfrihet för fritidsnämnden år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Magnus Sandgren (M), Siri Näslund (S), Görgen Lennarthsson (SD) och Per Atmander (MP).  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i fritidsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2017 godkänns. 
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§ 62 Ansvarsfrihet för gymnasienämnden för år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att gymnasienämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Paul Hedlund (L), Cecilia Holmberg (M), Johnny Persson (S), Fredrik Nilsson (S), Elin 
Petersson (M) och Mona Wettergren (SD). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i gymnasienämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2017 godkänns. 
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§ 63 Ansvarsfrihet för kulturnämnden för år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Lena Sandgren (S), Cecilia Holmberg (M), Anna Atmander (MP) och Mona Wettergren (SD). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kulturnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2017 godkänns. 
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§ 64 Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd för år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Jan-Åke Berg (S), Ingrid Hagberg Hake (S), Roland Ohlsson (S), Elin Petersson (M), Gudrun 
Johansson (SD) och Anna Wihlstrand (SD).  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i nämnden för arbete och välfärd ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2017 godkänns. 
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§ 65 Ansvarsfrihet för nämnden för barn, ungdom och skola för år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att nämnden för barn, ungdom och skola och de enskilda förtroendevalda i nämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Mona Wettergren (SD) och Kenneth Svanberg (L). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola ansvarsfrihet och tillstyrker 
att kommunens årsredovisning för år 2017 godkänns. 
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§ 66 Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden för år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Leif Håkansson (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Gudrun Johansson (SD) 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i omsorgsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2017 godkänns. 
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§ 67 Ansvarsfrihet för tekniska nämnden för år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att tekniska nämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Britt Kilsäter (M), Katrin Johansson (S), Lars Hasselgren (M), Patrik Engström (S) och Tor 
Billing (SD). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i tekniska nämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2017 godkänns. 
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§ 68 Ansvarsfrihet för valnämnden år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Marie Sällström (S), Britt Kilsäter (M) och Inger Löfblom Sjöberg (S). 
 
Gert Åkesson (C) tjänstgör som ordförande vid ärendets handläggning. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i valnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2017 godkänns. 
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§ 69 Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2017 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Cecilia Holmberg (M) och Göran Svensson (S). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2018-03-28 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i överförmyndarnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2017 godkänns. 
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§ 70 Årsredovisning år 2017 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2018/889 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Jan-Åke Berg (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) och Britt Kilsäter (M).  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har granskat årsredovisningen och direktionens förvaltning i 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling för år 2017. Granskningen har utförts enligt 
kommunallag, god redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och 
förbundets revisionsreglemente. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning Cura Individutveckling 
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2017 
Revisionsberättelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Revisorerna kommunsamverkan Cura Individutveckling 
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§ 71 Årsredovisning år 2017 för Miljöförbundet Blekinge Väst 2018/889 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Magnus Gärdebring (M), Göran Svensson (S) och Lena Sandgren (S).  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har granskat årsredovisningen och direktionens förvaltning i Miljöförbundet 
Blekinge Väst för år 2017. Granskningen har utförts enligt kommunallag, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets 
revisionsreglemente 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2017 Miljöförbundet Blekinge Väst 
Revisionsberättelse 2017  
Revisionsrapport 2017  
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Revisorerna Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 72 Årsredovisning år 2017 för Räddningstjänsten Västra Blekinge 2018/889 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2017 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:  
 
Cecilia Holmberg (M), Kenneth Hake (S), Roland Ohlsson (S) och Katrin Johansson (S).  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge har granskat årsredovisningen och 
direktionens förvaltning i Räddningstjänsten Västra Blekinge för rå 2017. Granskningen 
har utförts enligt kommunallag och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Rapport ÅR 2017 Räddtjänsten Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Olofströms kommun  
Sölvesborgs kommun 
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§ 73 Instruktion till ombud vid bolagsstämmor i helägda kommunala bolag 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att meddela utsett stämmoombud att angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) 2018 
 
Jäv 
 
Per Erlandsson (M) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB, 
Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Elförsäljning AB, Karlshamns Hamn AB, 
Karlshamns Kombiterminal AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamnsfastigheter AB och 
Kreativum AB. För av kommunfullmäktige utsett ombud föreslås följande instruktion gälla. 
 

- Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017 

- Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2017 
- Bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda arvodesreglerna 
- Bolaget ska följa det av kommunfullmäktige fastställda ägardirektivet för de 

kommunala bolagen 
 
Beslutet skickas till 
 
Stämmoombud med ersättare 
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§ 74 Justering av driftsbudget avseende hyreskostnader 2018/143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fördela hyreskostnader på 365 tkr utifrån respektive nämnds nettoram 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har som en del i arbetet med en ny kontorsanläggning för 
de tekniska verksamheterna hyrt lokaler av Karlshamnsbostäder AB vilka inte behövts 
nyttjas fullt ut. I samband med att platsbrist uppstod i Rådhuset flyttades delar av 
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet in i dessa lokaler för att frigöra utrymme för 
annan verksamhet i Rådhuset.  
 
De verksamheter som finns i Rådhuset belastas inte i nuvarande system av direkta 
hyreskostnader. I detta fall innebär det att den verksamhet som gör plats åt andra får 
kostnader på 365 tkr per år medan de som drar nytta av flytten i form av utrymmen i 
Rådhuset inte får några kostnader. 
 
För att hantera detta kan de tillkommande kostnaderna för den utflyttade fördelas på 
samtliga förvaltningar genom mindre omfördelningar inom nämndernas ramar för att 
tydligare spegla de faktiska förhållandena. Fördelningen kan ske utifrån nämndernas, dock 
ej fullmäktiges och valnämndens, nettokostnader och bör kunna ske i samband med att 
kommunfullmäktige hanterar bokslut samt underskotts- och överskottshanteringen. 
 
Den uppkomna situationen talar för att nuvarande internhyressystem bör ses över så att 
det kan hantera denna typ av förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 75 Förändring av nämndernas driftbudgetramar (tekniska justeringar) och förändring av 
investeringsbudget 2018 2017/1448 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta tekniska justeringar  
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tekniskt justera nämndernas budgetramar med 
anledning av förändrade kapitalkostnader 
 
att investeringsbudgeten för 2018 ökas med 21 495 tkr till 246 663 tkr och att ökningen 
finansieras med ökad upplåning 
 
Sammanfattning 
 
Den av kommunfullmäktige 2017-09-18 § 142 fastställda driftbudgeten för 2018 redovisar 
en resultatnivå på 26 260 tkr. 
 
I samband med beredningen av 2017 års bokslut har framkommit behov av förändringar i 
2018 års drift- och investeringsbudget.  
 
I bilaga 1 redovisas de tekniska justeringar av nämndernas budgetramar som koalitionen 
föreslår och som inte är resultatpåverkande.  
 
Som en följd av lägre investeringsvolym 2017 kommer kapitalkostnaderna 2018 att 
förändras. Beräkning av nya kapitalkostnader är inte klar. Kommunstyrelsen får därför i 
uppdrag att som teknisk justering förändra nämndernas budgetramar, då nya 
kapitalkostnader beräknats. 
 
Koalitionen föreslår att investeringsbudgeten för 2018 ökas med 21 495 tkr beroende på 
tidsförskjutningar i pågående projekt och att ökningen finansieras med ökad upplåning.  
 
Tillsammans med fastställd investeringsbudget kommer den budgeterade 
investeringsvolymen för 2018 därefter att uppgå till 246 663 tkr. Sammanställning på 
projektnivå framgår i bilaga 2. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga 1 - Tekniska justeringar budget 2018 
Bilaga 2 - Investeringsbudget 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 76 Begäran om utökad finansiering samt tecknande av entreprenadavtal för projekt 1134 
Rörmokaren 2 2016/1581 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utöka finansieringen av projekt 1134 med 7 400 tkr  
 
att investeringsbudgeten utökas med motsvarande belopp och att finansiering sker genom 
ökad upplåning 
 
Sammanfattning 
 
Arbetsmarknadsenheten verkar idag i lokaler belägna på fastigheten Pilen i Karlshamn. 
Dessa lokaler är inte ändamålsenliga och bör rivas. Karlshamns kommun har inom 
projektet köpt in fastigheten Rörmokaren 2, Photomics gamla lokaler, av 
Karlshamnsfastigheter samt projekterat för att bygga om fastigheten enl. 
Arbetsmarknadsenhetens önskemål. Ombyggnationen blir dyrare än beräknat pga. behov 
av omfattande el och ventilationsarbeten. Kostnaden för att riva fastigheten Pilen då detta 
ej ingick i den sedan tidigare beslutade budgeten. Rivningen beräknas till 2 000 tkr och 
oförutsedda kostnader är 1 200 tkr av den totalt äskade summan. 
 
Undersökningar och utredningar kring fastigheten Pilen, där Arbetsmarknadsenheten idag 
har mycket av sin verksamhet visar att fastigheten är dålig. Den har bland annat satt sig 
och arbetsmiljön är idag inte optimal för de som vistas i lokalerna. 
 
Det är förankrat i AV-nämnden att Arbetsmarknad ska flytta till Rörmokaren 2, gamla 
Photomics lokaler. I de beräkningar som ligger till grund för budgeten till detta projekt 
ingick inte ventilation samt det var inte känt att all el måste dras om i fastigheten. Detta 
medför att det ej går att genomföra projektet inom beviljad budget.  
 
AV-nämnden har resonerat kring frågan och tittat på andra alternativa lösningar mot att 
bygga om Rörmokaren 2. Resultatet av detta resonemang är att tidigare inriktning står fast, 
att etablera Arbetsmarknadsenheten i fastigheten Rörmokaren 2. 
 
Fastighetschefen har gjort bedömningen att det utöver inköp och renovering i projekt 1134 
även bör inrymmas rivning samt återställning av fastigheten Pilen där Arbetsmarknad idag 
bedriver sin verksamhet. Detta var ej tidigare med i projektet, men behovet av att riva 
fastigheten är stort och bör genomföras omgående efter avflytt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, 2018-03-21 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att investeringsbudgeten utökas med motsvarande belopp och 
att finansiering sker genom ökad upplåning 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonom Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson,  
Tekniska nämnden 
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§ 77 Nya taxor för arrenden 2017/3265 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta nya taxor för arrenden 
 
Sammanfattning 
 
Inom Karlshamns kommun finns det sex upplåtelseformer för arrenden, bostad, tomträtt, 
lägenhet, jakt, jordbruk- och betesarrenden.  
 
I dagsläget finns det ingen tydlig struktur och rättvis bedömningsprocess för hur vi på 
Karlshamns kommun värderar och prissätter våra arrenden. Det finns inte heller någon 
antagen taxa för de olika upplåtelseformerna. 
 
Det är markförvaltarna som gör en individuell bedömning varje gång ett arrende ska 
upplåtas eller omförhandlas.  
 
Förslaget som presenteras för beslut bygger på att det ska finnas en tydlig struktur och 
rättvis bedömningsprocess som markförvaltarna kan utgå ifrån när de gör sina 
bedömningar. Detta för att skapa trovärdighet gentemot våra arrendatorer, intäktskontroll 
och säkerställa att kommunen förvaltar sina tillgångar på ett korrekt sätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nya taxor för arrenden 
Karlshamns kommuns upplåtelseformer 
Uppdaterad version – Nya taxor för arrenden 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Utredningsingenjör Linnea Persson 
Författningssamlingen 
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§ 78 Förvärv av strategisk mark, stadsdel Janneberg 2018/515 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna avtal, överenskommelse om fastighetsreglering, där Karlshamns kommun 
förvärvar fastigheterna Asarum 12:88, 48:1, 47:1 och 12:2 samt del av fastigheten 
Frostenstorp 4:1 i Karlshamns kommun för sammanlagt trettiosjumiljonerfemhundratusen 
(37 500 000) och ge kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att 
efter säljarnas påskrift underteckna avtalet 
 
att investeringsbudgeten utökas med motsvarande belopp och att finansiering sker genom 
ökad upplåning 
 
att kostnaden för förvärvet, kostnaden för lantmäteriförrättning samt eventuella övriga 
erforderliga investeringsmedel tas ur kommunstyrelsens projekt 1100 för strategisk 
utveckling 
 
Sammanfattning 
 
Förvärvet avser fastigheter som ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum, helt inom 
utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv av dessa 
fastigheter möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens intentioner i område B5 
Janneberg, B6 Duveryd och J3 Västra infarten samt ny väg inklusive cykelväg mellan 
Janneberg och Rv 29. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse, 2018-03-15 
Avtal om fastighetsreglering Asarum 12:88, 48:1, 47:1, 12:2 samt del av Frostenstorp 4:1 
inklusive arrende- och nyttjanderättsavtal 
Överenskommelse om fastighetsreglering Janneberg kartbilaga 
Jakträttsavtal  
Jakträttsavtal kartbilaga 
Jordbruksarrende Asarum 12:2 och 48:1 
Jordbruksarrende kartbilaga Asarum 
Jordbruksarrende Frostenstorp 4:1 
Jordbruksarrende kartbilaga Frostenstorp 
Nyttjanderättsavtal hyresavtal Janneberg 
Nyttjanderättsavtal kartbilaga 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar att investeringsbudgeten utökas med motsvarande belopp och 
att finansiering sker genom ökad upplåning.  
 
Beslutsgång 
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Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med detsamma.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 79 Revidering av bredbandsstrategi för Karlshamns kommun 2018-2022 2016/3595 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta den reviderade bredbandsstrategin för Karlshamns kommun 2018-2022 
 
Sammanfattning 
 
Bredbandsstrategin har varit föremål för revidering.  
 
Koppling finns till  den nationella bredbandsstrategin. Den regionala är under uppdatering 
och går den igenom så går den stick i stäv med Karlshamns strategi vad det gäller synen på 
marknadsaktörer och vikten att kunna ha kontroll över infrastrukturen för bredband.  
 
Förslaget på revideringar framgår i dokumentet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag på reviderad bredbandsstrategi 
Gällande Bredbandsstrategi 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar justeringar i enlighet med följande:  
 
2.4   Mål 
Sista punkten tas bort: ”Karlshamns kommun genom Karlshamns Energi skall äga 
fiberinfrastruktur i Karlshamns kommun…..” 
 
2.5   Strategi  
Hela stycket tas bort och ersätts med: 

- Kommunen ska genom Karlshamns Energi vara pådrivande i att säkerställa att 
målen i denna strategi nås. För att få en så snabb och heltäckande utbyggnad som 
möjligt ska privata investeringar uppmuntras och bejakas. Kommunen ska agera för 
att säkerställa fri konkurrens och en fungerande marknad. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Magnus Gärdebrings 
förslag och finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Karlshamn Energi AB 
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§ 80 Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer pga kön eller sexuell 
läggning - Tommy Strannemalm (SD) 2017/2326 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i en 
motion, inkommen 2017-06-15:  
 
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på 
etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter 
 
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på 
grund av kön eller sexuell läggning  
 
att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där 
föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar på grund 
av kön eller sexuell läggning 
 
Motionen har remitterats till fritidsnämnden som föreslår kommunfullmäktige avslå 
motionen. Nämnden anför bland annat att i dag kan tre olika typer av föreningar söka 
föreningsbidrag hos fritidsnämnden. Det är de som räknas till kategorierna 
pensionärsföreningar, handikappföreningar och ungdomsföreningar. Föreningarna får 
lämna in sina stadgar och om dessa inte följer grundläggande demokratiska principer 
utbetalas inget föreningsbidrag.  
 
Därutöver menar fritidsnämnden att det ur ett juridiskt perspektiv, sett till 
diskrimineringslagen och kommunallagen, är tveksamt om förslaget inte strider mot 
nämnda lagar.  
 
Vidare finns möjligheten att, inom nämnden för arbete och välfärds ansvar, söka 
föreningsbidrag för verksamheter närliggande nämndens ansvarsområde, det vill säga att 
hjälpa och stödja utsatta människor. För att få bidrag krävs, enligt nämndens riktlinjer, att 
föreningen  
 

- har säte och stämma i Karlshamns kommun 
- är godkänd av nämnden 
- har eget bank- eller postgiro 
- nämnden äger rätt att granska handlingar som har betydelse för bidrag.  

 
Därutöver finns, inom kulturnämndens ansvar, bidrag till de lokala studieförbunden. För 
att erhålla bidrag finns följande krav:  
 

- verksamhet bedrivs i Karlshamns kommun 
- studieförbundets verksamhet ska vara öppen för alla 
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- studieförbund som beviljas bidrag har skyldighet att ställa sin verksamhetsplan 
med utvärderingsplan och verksamhetsberättelse till förfogande för granskning på 
det sätt som kulturnämnden beslutar. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Karlshamns kommun idag ger föreningsbidrag till 
pensionärs-, handikapp-, ungdomsföreningar och till föreningar inom det sociala området 
samt till lokala studieförbund. För samtliga föreningsbidrag finns antagna regler som anger 
vilka kriterier som krävs för att erhålla bidrag. Det finns stadganden som ger nämnderna 
rätt att granska ansökande föreningars handlingar och om de visar sig innehålla delar som 
strider mot lag eller i annat hänseende är olämpliga kan ansökan avslås.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-06 
 
Yrkanden 
 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Anders Englesson (MP) yrkar att motionen ska avslås.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning 
av skillnaden mellan positiv och negativ diskriminering. Anders Englesson (MP) instämmer 
i yrkandet och återtar därmed sitt tidigare yrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner kommunfullmäktige besluta återremittera ärendet till kommunstyrelsen.   
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 81 Policy - Stöd till socialt företagande 2017/4068 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta Policy – Stöd till socialt företagande 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd har i beslut § 582 2017-12-14 föreslagit 
kommunfullmäktige anta rubricerad policy.  
 
Policyn syftar till att tydliggöra möjligheter och avgränsningar kring i Karlshamns 
kommuns stöd till socialt företagande. 
 
I policyn används Sofisams definition av arbetsintegrerade sociala företag (ASF):  
 

- ASF ska jobba med att integrera människor som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden.  

- ASF ska skapa delaktighet för medarbetarna.  
- ASF ska i huvudsak återinvestera sina vinster i den egna verksamheten.  
- ASF ska vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

 
Socialt företagande kan bidra till fler arbetstillfällen, sysselsättning och arbetsintegrering. 
Samarbete bör ske genom avtal, inte ekonomiska bidrag. Kommunen bör köpa varor, 
tjänster och rehabiliteringsplatser direkt från ASF, samt upphandla med social hänsyn. 
 
För att arbetet med att främja socialt företagande ska bli bra krävs helhetssyn, delaktiga, 
kommunikation och samverkar mellan förvaltningarna.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2018-01-25 förslaget till 
kommunledningsförvaltningen i syfte att utreda policyns konsekvenser. Utifrån det har 
kommunledningsförvaltningen föreslagit vissa justeringar av det ursprungliga förslaget 
under rubriken förhållningssätt.  
 
Utifrån justeringarna föreslås kommunfullmäktige anta policyn.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-16 
Policy - Stöd till socialt företagande - Reviderad efter återremiss 
Protokollsutdrag KSAU 2018-01-25 § 13 Policy - Stöd till socialt företagande 
Protokollsutdrag AV 2017-12-14 § 582 Policy - Stöd till socialt företagande 
Utkast på Policy - Stöd till socialt företagande 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
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Förvaltningschef Thomas Svensson 
Enhetschef Martin Bordes Kemi  
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg  
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§ 82 Interpellation om (anti)fackliga frågor i helägda kommunala bolag 2018/1122 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att svaret tas till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande 
interpellation till ordföranden i kommunstyrelsen, Per-Ola Mattsson (S): 
 
Ser i tidningen att Karlshamns Hamn beslutat införa antifackliga stridsåtgärder gentemot 
Hamnarbetarförbundet. Detta innebär att Hamnarbetarförbundet inte tillåts arbeta fackligt 
på arbetstid, inte får utse skyddsombud, inte tillåts ha arbetstagarrepresentation i 
bolagsstyrelsen, inte tillåts ha fackexpedition på arbetsplatsen. 
 
Detta innebär sammantaget att större delen av arbetarna i hamnen fråntas ett fackligt 
inflytande som de tidigare haft. Det innebär också att arbetsmiljöarbetet kommer att bli 
lidande då anställda med gedigen arbetsmiljöutbildning fråntas sina uppdrag. 
 
Vi har vare sig i Stadsvapnet, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fått några 
rapporter som ger vid handen att Hamnarbetarförbundets anslutna i Karlshamn har 
pressat fram en situation som kräver att arbetsgivaren svarar med dessa stridsåtgärder. 
 
Av denna anledning undrar jag: 
 
Ligger detta antifackliga agerande i linje med ägarens intentioner vad gäller fackligt arbete 
i de helägda bolagen i Karlshamns kommun? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) avger följande svar:  
 
Karlshamns Hamn är organiserad inom arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar som 
på arbetarsidan har kollektivavtal med Transportarbetareförbundet. Kollektivavtalet 
reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda samt vilka rättigheter och 
skyldighet som anställda respektive den organisation som har tecknat avtalet har. 
 
Att ha kollektivavtal är viktigt och att kommunens bolag följer de avtal som är ingångna är 
också viktigt. 
 
Därför ligger det i linje med kommunens linje att följa de avtal som är ingångna och att göra 
det med de organisationer som avtalen gäller 
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§ 83 Sammanställning över Förslag till Karlshamns kommun 2018/1087 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Inkomna förslag till Karlshamns kommun ska två gånger årligen redovisas för 
kommunfullmäktige. Senast förslagen redovisades var på fullmäktiges möte i november.  
 
Under innevarande period, november – mars, har 15 förslag inkommit, varav 7 avgjorts 
(bilaga 1). 
 
Förslag som vid senaste redovisningen inte behandlats av nämnd redogörs för i bilaga 2. 1 
ärende har ännu inte avgjorts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-26 
Bilaga 1 - Sammanställning november till mars 
Bilaga 2 - Sammanställning över vid senaste redovisningen ej avgjorda förslag, mars 2018 
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§ 84 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner april 2018 2018/1286 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta sammanställningen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Kommunkansliet har upprättat en sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade 
motioner avseende april 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner, 2018-03-28  
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§ 85 Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Tommy Alm (S) 2014/3216 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att beskedet läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 19 februari 2018 till och med den  
14 oktober 2018 Tommy Alm (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anneli 
Bengtsson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut om ny ersättare - Tommy Alm 
 
Beslutet skickas till 
 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 86 Fyllnadsval av ersättning i kulturnämnden - Sara Helgefalk (M) 2015/117 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i kulturnämnden efter Charlotta M Sjöqvist (M) utse Sara Helgefalk (M) 
för tiden till och med 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
2018-03-16, § 50, beslutade kommunfullmäktige att bifalla Charlotta M Sjöqvists (M) 
avsägelse från uppdraget som ersättare i kulturnämnden. Nominering har inkommit från 
Moderaterna om att utse Sara Helgefalk (M) till ny ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 50, 2018-03-16. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Sara Helgefalk 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Svensson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 


