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Plats och tid

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

Beslutande:

Marie Sällström
Gert Åkesson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Andreas Saleskog
Jan Bremberg
Jan-Åke Berg
Anders Karlsson
Lena Sandgren
Tobias Folkesson
Kenneth Hake
Johnny Persson
Sofie Dahlqvist
Göran Svensson
Vivianne Andersson
Leif Håkansson
Inger Löfblom Sjöberg
Gertrud Ivarsson
Marco Gustavsson
Paul Hedlund
Elin Petersson
Magnus Gärdebring
Per Erlandsson
Magnus Sandgren t.o.m. § 107
Claes Mårlind
Bärthil Ottosson
Cecilia Holmberg
Carl-Eric Birgersson
Anders Englesson
Anna Atmander fr.o.m. del av
§ 89
Per Atmander
Tor Billing
Tommy Strannemalm
Görgen Lennarthsson
Gudrun Johansson
Ulf Lind
Mona Wettergren
Jens Henningsson
Tommy Larsson
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Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:

Övriga:

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

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)
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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Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunfullmäktige
2018-06-18
2018-06-20
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2018-07-11

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 87 Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
att utse Leif Håkansson (S) och Cecilia Holmberg (M) att justera protokollet och att
justering sker tisdagen den 19 juni kl. 16:30, kommunkansliet
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§ 88 Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna dagordningen
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§ 89 Utbildning om hat och hot mot förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
att informationen tas till protokollet
Sammanfattning
Kommunfullmäktige informeras om hat och hot mot förtroendevalda. SKL:s representant
Agneta Blom föredrar. Hon är till vardags docent vid Örebro Universitet.
Hot mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin, då medborgare och förtroendevalda
efter hot tenderar lämna sina uppdrag. Det är därigenom ett hot mot hela den
demokratiska samhällsmodellen.
En rikstäckande enkät har genomförts och den visar att 25 procent av de förtroendevalda
utsattes för trakasserier, hot och våld under 2016. Trenden är att fler blir utsatta, både
generellt men också i samband med val.
Forskningen visar att det finns frågor som är så polariserade att människor undviker att
delta i samhällsdebatten.
Boken ”Personlig säkerhet” från Säkerhetspolisen delas ut i samband med sammanträdet.
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§ 90 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.
2 725 tkr återstår.
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§ 91 Region Blekinge, överföring av verksamheter samt skatteväxling 2018/1300
Kommunfullmäktiges beslut
att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och låta Region
Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av Region
Blekinge, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan kommunerna och landstinget
upphör
att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i § 2 och § 3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk
utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs med 45 öre för Region Blekinge från
och med 1 januari 2019
att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga 2
att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av förbundet per
den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och åtaganden överförs till Region
Blekinge per den 31 december 2018, kommunalförbundets egna kapital per samma datum
regleras till alla medlemmar enligt gällande förbundsordning
att i övrigt godkänna inriktningen i PM:et
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget fattar
samma beslut.
Sammanfattning
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge det regionala utvecklingsansvaret i
Blekinge län. Kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge läggs
samman till Region Blekinge, som blir en så kallad sekundärkommun. Blivande Region
Blekinges uppdrag är landstingets nuvarande uppgifter, kommunalförbundet Region
Blekinges nuvarande uppgifter, eventuellt tillkommande uppgifter samt andra uppdrag
från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut.
Därutöver ska regionala tillväxtmedel tillföras regionkommunen Region Blekinge från
Länsstyrelsen i Blekinge.
Region Blekinge kompenseras genom skatteväxling för ett ökat kostnadsåtagande.
Skatteväxlingen omfattar medlemsavgiften till allmän regional verksamhet (förslag budget
2018) och medlemsbidraget avseende trafiken (förslag budget 2018).
Skatteväxlingsförslaget innebär att allt ingår som idag sköts och administreras via Region
Blekinge (Blekingetrafiken) förutom tilläggstrafik buss och båt. Detta innebär att 185 mkr
skatteväxlas. Se bilaga 1 effekter av detta.
Förslaget till skatteväxling innebär att Landstinget Blekinge höjer utdebiteringen med 45
öre och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad avseende kostnaderna
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för dessa verksamheter. Slutlig skattesats för 2019 fastställs av respektive kommun- och
landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt.
Länets kommuner och Landstinget Blekinge ska hemställa hos finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk
utjämning sänks respektive höjs enligt ovan fr.o.m. 1 januari 2019.
För att kompensera vissa fördelningsmässiga effekter mellan kommunerna föreslås en
mellankommunal utjämning under 5 år (enligt bilaga 2).
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-29
Underlag för beslut om skatteväxling, Region Blekinge
Beslutet skickas till
Region Blekinge
Landstinget Blekinge
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Kommundirektör Daniel Wäppling
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg,
Finansdepartementet
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§ 92 Antagande av ny förbundsordning för Sydarkivera 2018/1429
Kommunfullmäktiges beslut
att anta ny förbundsordning för Sydarkivera
Sammanfattning
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny förbundsordning att
gälla från och med 2019-01-01. Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum § 7
antagit följande nya förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och
Nybro Kommun. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive
kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. 2019 blir Sydarkivera 27
medlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande
förbundsordning daterad 2018-04-06.
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En
grundläggande bevarandeplattform finns på plats och information överlämnas fortlöpande
till bevarandeplattformen. Förbundets råd och stödverksamhet är i gång.
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners
kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett i och med att
kommunallagen har ändrats från och med den 1 januari 2018 samt att förbundsfullmäktige
har gjort förändringar i utträdesparafen 13 i förbundsordningen.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-04-12
Förbundsordning följebrev
Förbundsordning Sydarkivera antagen 2018-04-06 ikraftträdande 2019-01-01
Beslutet skickas till
Sydarkivera
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§ 93 Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) 2013/1842
Kommunfullmäktiges beslut
att anta detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) enligt 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen med plankarta daterad 2018-03-06.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har 2018-03-28, § 55 beslutat att överlämna ett förslag till detaljplan
för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Karlshamns kommun har konstaterat att det finns ett stort behov av mer isyta i anslutning
till befintlig ishall i Mörrum, Jössarinken. Syftet med planen är att bekräfta befintlig
verksamhet, idrottsanläggning, och att möjliggöra för utveckling av denna.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, behövs därför inte.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 164, att samråd skulle genomföras.
Samrådet genomfördes under perioden 9 september – 4 oktober 2013. Totalt inkom 20
yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse.
Byggnadsnämnden beslutade 1 februari 2017 att granskning skulle genomföras.
Granskningen genomfördes under perioden 10 april – 8 maj 2017. Totalt inkom 19
yttranden under granskningstiden. Bland annat framförde de boende väster om ishallen
förslag på att flytta Jössastigen till ett östligare läge. Länsstyrelsen och Miljöförbundet
Blekinge Väst hade synpunkter på föreslagen dagvattenhantering, varför detta studerades i
ytterligare en utredning. Kommunen har också för vidare diskussioner med E.ON om krav
kring kablifiering av befintlig luftledning, flytt av markkablar och behov av
transformatorstation.
Förändringar i plankartan har gjorts utifrån ovan nämnda aspekter, det vill säga gällande
infartsvägen, bestämmelser för befintliga ledningar som ska flyttas och införande av
område för transformatorstation. Ändringarna går de boende till mötes och har godkänts
av berörda parter så som E.ON och Fritidsenheten. Utifrån detta bedöms en förnyad
granskning inte behöva genomföras.
Yrkanden
Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Protokoll BN 2018-03-28 § 55 Godkännande
Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) - beslut om antagande
Plankarta del av Hästaryd 1:2
Planbeskrivning del av Hästaryd 1:2
Granskningsutlåtande del av Hästaryd 1:2
Samrådsredogörelse del av Hästaryd 1:2
Fastighetsförteckning Hästaryd 1:2
Dagvattenutredning Hästaryd 1:2
Förstudie avseende dagvatten
Beslutsunderlag för behovsbedömning
Studie av anslutningsalternativ vid Byggesvägen
Naturvärdesbedömning
Yttrande, samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken
Särskild utredning Hästaryd 1:2
Bullerberäkningar Jössastigen
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 94 Projektuppstart av återvinningscentral för VMAB på Munkahus. 2018/1400
Kommunfullmäktiges beslut
att avsätta 10 000 tkr år 2018 och 15 000 tkr år 2019 i investeringsbudgeten och att
finansiering sker genom ökad upplåning
Sammanfattning
För att kunna bygga en ny brandstation i Karlshamn behöver yta frigöras på Tubbaryd.
Planen är att åstadkomma denna yta genom att flytta befintlig återvinningsstation till
Munkahus, det vill säga bygga en ny återvinningsstation. Det är lämpligt även med
utgångspunkt i kraven på en modern återvinningsstation. Dagens återvinningsstation på
Tubbaryd är liten och inte lever upp till dagens krav utifrån arbetsmiljö, antal fraktioner,
utvecklingsmöjligheter m.m.
Tanken är att VMAB ska hyra återvinningstationen av Karlshamns kommun genom ett
hyresavtal på 25 år med avskrivningstid 25 år, med kommunens genomsnittliga
upplåningsränta plus borgensavgift med årlig justering. Borgensavgiften är 0,3 %.
Genomsnittsräntan för 2017 var den 1,96 %.
Projektplan - mål
Målet med projektet är att skapa en ny modern återvinningstation där aspekterna
arbetsmiljö, miljö och bättre angöring för kunder har beaktats samt att frigöra yta för en ny
brandstation.
Projektplan - tid genomförande
Återvinningsstationen måste byggas och komma i bruk innan den gamla på Tubbaryd kan
avvecklas och byggnation av ny brandstation kan ske. Det är därför viktigt att prioritera
projektet.
Start
2018-05-01

Stopp
2019-08-31

Projektplan - planerade leveranser
Milstolpeplan
Upphandling(Med i partneringupphandling)
Projektering
Genomförande
Överlämning
Projektplan - övergripande budget
Budgetmässiga förutsättningar

april – maj 2018
juni – okt 2018
nov 2018 – maj 2019
september 2019
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Entreprenadkostnader
Besiktning, kontroll, upphandling
Anslutningsavgifter

23 000 tkr
200 tkr
600 tkr

Personal kostnader
Övriga kostnader

400 tkr
800 tkr

Summa kostnader

25 000 tkr
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Projektplan - projektorganisation
Projektgrupp
VMAB, projektledare och ombud
Styrgrupp
KSAU
Referensgrupp
VMAB och projektledare
Projektledare
William Lavesson
Ombud
Fastighetschef, ersättare samhällsbyggnadschef
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att för 2019 justeras investeringssumman från 9 300 tkr till
15 000 tkr.
Beslutsgång
Ordförande ställer Per-Ola Mattssons yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Investeringskalkyl VMAB
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Projektledare William Lavesson
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 95 Projekteringsmedel till skola/förskola samt lokalutredning och kvalitetsprogram
2018/1393
Kommunfullmäktiges beslut
att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med 5 000 tkr genom ökad upplåning
Sammanfattning
Strategi- och bredanderådet hade frågan gällande fortsatt lokalutredning uppe den 2 mars
2018.
BUS-nämnden tog den 17 april 2018 beslut över de mest prioriterade projekten:
1.
Ny F-6 skola i Mörrum, projektstart 2018
2.
Hällarydsskola och förskola, projektstart 2018
3.
Ny förskola i Mörrum, projektstart 2019
4.
Österslättsskolan/Bodestorpsskolan, projektstart 2018/2019
5.
Hitta tomt i Karlshamn för strategisk mark för skola och förskola
Vid mötet tog nämnden även upp frågorna om att fortsätta lokalutredning samt frågan om
en kvalitetsmanual för hållbart byggande och hållbar verksamhet.
Den 28 mars 2018 behandlade kulturnämnden frågan. De kom fram till att de vill se ett
beslutsförslag gällande ett nytt lokalbibliotek på Mörrumsskolan respektive Hällaryd. Detta
kommer att tas med i förprojektering. På framtidsforum, den 7 december 2017, har
fritidsnämnden beslutat att man t.ex. vill ha en fullstor gymnastiksal i Mörrum.
Fritidsnämndens underlag kommer även att beaktas för övriga objekt.
Utredningen har varit upp för information i tekniska nämnden 2018-04-18.
Förprojektering för de mest prioriterade projekten samt för den fortsatta lokalutredningen
bör påbörjas snarast. Den fortsatta lokalutredningen är väsentlig då den ska utmynna i en
tidsatt prioriteringsordning för skolor och förskolor i Karlshamns kommun de kommande
10 åren. Resultatet av lokalutredningen kommer då även att utgöra ett underlag till
markstrategi och översiktsplan.
I den fortsatta lokalutredningen gällande förskola och skola ska hänsyn till behoven inom
kultur- respektive fritidsområdena samt kostområdet. I lokalutredningen ska även
inledande förstudier göras, bland annat för en ny förskola i Mörrum.
För att kunna sätta igång med förprojektering och arbeta mer rationellt föreslås
omfördelningar i innevarande års investeringsbudget. Omfördelningen innebär att medel
samlas för gemensamma lokalutredningar inom skolområdet. Medel omfördelas från
befintliga skolprojekt, som självfallet fortsätter men under gemensamt projektnamn.
Därutöver krävs en tilläggsfinansiering om 5 000 tkr.
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Protokollsutdrag BUS 2018-04-17 § 44 Prioriterade byggprojekt
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Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Projektledare William Lavesson
Fastighetschef Magnus Persson
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 96 Upprustning av parkeringsytor 2018/1494
Kommunfullmäktiges beslut
att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med 800 tkr, som finansieras genom ökad
upplåning, för upprustning av parkeringsytor
Sammanfattning
Syftet med att iordningsställa och omdisponera parkeringsytorna är att befintliga
parkeringsplatser ska användas på det sätt som kommunen önskar. Då flertalet
parkeringsplatser kommer att försvinna på östra Piren i samband med framtida
byggnation kan ett bättre nyttjande av befintliga parkeringar skapa fler parkering på redan
nyttjade ytor.
De platser som föreslås upprustas inom kommunal kvartersmark är del av Karlshamn 2:1
(Östra Piren) - Bilaga A, Kompassen 1 – Bilaga B, del av Karlshamn 2:1 (Bryggeritomten) –
Bilaga C och Älgen 5 – Bilaga D.
Efterfrågan på parkeringsplatser är bland annat beroende av bilinnehavet. Omvänt kan
utbudet av parkering i ett samhälle också påverka bilinnehavet. Vid nyexploatering kan
kommunen vidta olika åtgärder för att påverka resvanorna, till exempel genom att
förbättra kollektivtrafiken. Vid gles bebyggelse är god tillgång till parkering ofta önskvärt
och kan tillgodoses utan större prioriteringar, oftast som ytparkering. Vid tät exploatering
däremot finns normalt inte utrymme för ytparkering utan parkeringsplatserna måste
lokaliseras under mark. Kostnaderna för att anlägga dessa platser, vanligen flera hundra
tusen kronor per plats, överstiger normalt de boendes betalningsvilja (Trafikverket 2013).
Konsekvensen blir att underskottet måste täckas av samtliga lägenhetsinnehavare. I
centrala lägen kan det innebära att de som inte äger någon bil subventionerar bilägare med
flera hundra kronor i månaden. Även i mindre centrala lägen och utanför
storstadsområden subventioneras parkeringsplatser i garage.
Syftet är att upprusta och omdisponera befintliga parkeringsplatser är att befintliga
parkeringsplatser ska användas på det sätt som kommunen önskar. Då flertalet
parkeringsplatser kommer att försvinna på östra Piren i samband med framtida
byggnation kan ett bättre nyttjande av befintliga parkeringar skapa fler parkering på redan
nyttjade ytor.
I samband med omdisponeringen behöver parkeringsytor ses över avseende beläggning,
målning och skyltning. Beräknad kostnad för detta är 800 000 kr, se Bilaga E.
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Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Eks tjänsteskrivelse, 2018-04-18
Parkeringsytor Investering budget 2019
Bryggeritomten
Kompassen 1
Älgen 5
Östra piren
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Marförvaltare Martin Einarsson
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Ek
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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§ 97 Bolagisering av VA-verksamheten 2018/1921
Kommunfullmäktiges beslut
att VA-verksamheten ska bolagiseras
att bolaget organiseras som helägt dotterbolag till Karlshamn Energi AB inom Stadsvapnet
i Karlshamn AB
att uppdra åt kommunstyrelsen och Stadsvapnet att genomföra förändringen så att den
nya organisationen kan träda i kraft senast 2019-01-01
Sammanfattning
Utredningsuppdraget
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att utreda alternativ
för organisation av VA-verksamheten. Utgångspunkten ligger i det omfattande analys- och
utvecklingsarbete som pågått inom VA-verksamheten vilket identifierat ett antal
frågeställningar som behöver hanteras i en anpassning till förändrade krav och behov. En
ändamålsenlig organisation är en tydlig framtidsfråga då flera utvecklingsområden har en
direkt eller indirekt koppling till val av organisationsform. Uppdraget ska innehålla ett
förslag till fortsatt arbete och redovisas under maj 2018.
Kommundirektörens förslag
VA-verksamheten drivs i förvaltningsform inom samhällsbyggnadsförvaltningen och är lite
förenklat indelad i drift, ledning och planering samt laboratorietjänster. Ansvarig nämnd är
tekniska nämnden medan den långsiktiga planeringen hanteras i kommunfullmäktige.
VA är en kommunal monopolverksamhet som regleras i särskild lagstiftning med en
ekonomi som ska vara skild från skattekollektivet. Möjliga organisationsformer är egen
förvaltningsdrift, förvaltningsdrift i gemensam nämnd, kommunalförbund och kommunalt
bolag (eget eller samägt med andra kommuner).
Utredningen och det tidigare genomförda analysarbetet visar på behov som en framtida vaorganisation behöver möta. Det handlar bland annat om tydligare kundfokus, ett ökat
teknikinnehåll, samarbete utanför kommunen, ökade krav på rationalitet och
kostnadseffektivitet samt en mer proaktiv organisation.
Det finns för och nackdelar inom alla driftsformer men den sammantagna bilden är att ett
kommunalt bolag bäst uppfyller de krav som ställs på en effektiv och kundorienterad
organisation. Den ökade komplexitet och därmed ökade kompetensbehov möts också bäst
då erfarenheterna från andra kommuner visar på att bolag uppfattas som mer attraktiva
arbetsgivare för målgruppen jämfört med kommunal förvaltning. Slutligen ger
bolagsformen störst möjligheter till enkel samverkan med andra va-bolag i vårt
närområde.

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-06-18

Karlshamns
kommun

sid 21 av 43

Skulle VA bedrivas i bolagsform finns inom Karlshamns bolagskoncern tydliga
samordningsfördelar med Karlshamn Energi AB (KEAB) som är fördelaktiga för bägge
parter och kan leda till effektiviseringsvinster som kommer kunderna till del. Det nybildade
VA-bolaget föreslås därför organiseras som ett helägt dotterbolag till KEAB.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-05-17
Utredning av VA-organisation
Presentation
MBL-protokoll
Yrkanden
Anders Englesson (MP), med instämmande av Jens Henningsson (V) och Magnus
Gärdebring (M), yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag.
Per-Ola Mattsson (S), med instämmande av Per Erlandsson (M) och Tommy Strannemalm
(SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremitteras och finner kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras idag..
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
JA för att avgöra ärendet idag
NEJ för att återremittera ärendet.
Ledamot
Marie Sällström (S) ordf.
Gert Åkesson (C) 1:e vice
ordf.
Per-Ola Mattsson (S)
Annika Westerlund (S)
Andreas Saleskog (S)
Jan Bremberg (S)
Jan-Åke Berg (S)
Anders Karlsson (S)
Lena Sandgren (S)
Tobias Folkesson (S)
Kenneth Hake (S)
Johnny Persson (S)
Sofie Dahlqvist (S)
Göran Svensson (S)
Vivianne Andersson (S)
Leif Håkansson (S)
Inger Löfblom Sjöberg (S)

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Gertrud Ivarsson (C)
Marco Gustafsson (C)
Paul Hedlund (L)
Per Erlandsson (M)
Tor Billing (SD)
Tommy Strannemalm
(SD)
Görgen Lennarthsson
(SD)
Gudrun Johansson (SD)
Ulf Lind (SD)
Mona Wettergren (SD)
Roland Ohlsson (S)
Fredrik Nilsson (S)
Siri Näslund (S)
Katrin Johansson (S)
Patrik Engström (S)
Kerstin Linde (S)
Iréne Ahlstrand-Mårlind
(M) 2:e vice ordf.
Elin Petersson (M)
Magnus Gärdebring (M)
Magnus Sandgren (M)
Claes-Göran Mårlind (M)
Bärthil Ottosson (M)
Cecilia Holmberg (M)
Carl-Eric Birgersson (M)
Anders Englesson (MP)
Anna Atmander (MP)
Per Atmander (MP)
Jens Henningsson (V)
Tommy Larsson (V)
Britt Kilsäter (M)
Lars Hasselgren (M)
Ingrid Ågård (MP)
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Omröstningen utfaller med 33 JA, 16 NEJ och 2 frånvarande. Kommunfullmäktige har
därmed beslutat att avgöra ärendet idag.
Därpå ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet
och finner kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bolagisera VA-verksamheten.
Reservationer
Ledamöter från Miljöpartiet, Ledamöter från Vänsterpartiet.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Karlshamn Energi AB
VA-chef Marika Mårtensson
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§ 98 Antagande av IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022 2018/1819
Kommunfullmäktiges beslut
att anta IT- och informationssäkerhetspolicy
Sammanfattning
Kommunen har behov av att anta en ny IT- och informationssäkerhetspolicy. Med
anledning av översyn av arbetssätt och rutiner i samband med ny dataskyddsförordning
har behovet uppstått att anta ett nytt övergripande styrdokument för IT-området.
IT- och informationssäkerhetspolicyn är det styrande dokument som anger kommunens
förhållningssätt till och användande av informations- och kommunikationsteknik. Policyn
klargör omfattning, roller och ansvar för IT-användning inom kommunens verksamheter.
Användningen av IT ska syfta till att underlätta och utveckla servicen för kommunens
invånare och medarbetare. Ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt bidrar till att
handläggning inom kommunen hålls enkel, tillgänglig, säker och kostnadseffektiv. ITanvändningen i kommunen ska även stödja en hållbar utveckling och resursåtervinning.
För att uppnå dessa mål bör kommunen arbeta med standardisering och samordning av
system och resurser.
I enlighet med Riktlinjer för styrdokument i Karlshamns kommun (KS § 24, 2017-01-31)
ska ett policydokument endast ange eller beskriva kommunens förhållningssätt eller
inställning till en företeelse eller fråga. Det ska inte ange några detaljerade föreskrifter,
utan endast ange principer att hålla sig till som vägledning. Policyn för IT- och
informationssäkerhet behöver således kompletteras med kommunövergripande riktlinjer
som ger konkret stöd för handlande i IT-frågor. Inom vissa verksamhetsområden behöver
också tillämpningsföreskrifter eller handläggarstöd ses över eller tas fram.
Policyn föreslås gälla kommunens IT-plattform(-ar) och samtliga IT-system som ägs,
används eller förvaltas av kommunen. Policyn gäller för de helägda bolag som använder
kommunens IT-tjänster.
IT- och informationssäkerhetspolicyn bör årligen ses över av kommunens E-råd, vilka även
bör ge förslag till kommunfullmäktige vid behov av revidering. Policyn ska dock revideras
senast utgången av 2022.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans och systemförvaltare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2018-0508
Förslag till IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022
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Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Chef för kontorsservice Frank Hansson
E-rådet, via sammankallande Annette Sandberg
Systemförvaltare Anna Persson
Författningssamlingen
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§ 99 Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun 2018/2091
Kommunfullmäktiges beslut
att anta Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun
Sammanfattning
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) för
behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen, PuL (1998:204) har därmed upphört
att gälla. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansvarige ska
kunna visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med
dataskyddsförordningen.
Förslag till Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun föreligger enligt beslutsunderlag.
Policyn syftar till att, för anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter i Karlshamns
kommuns nämnder och helägda bolag, klargöra på vilket sätt personuppgifter får
behandlas i Karlshamns kommun.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons och kommunjurist Cecilia Bernhardssons
tjänsteskrivelse 2018-05-30
Förslag till Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Helägda kommunala bolag
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
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§ 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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§ 101 Motion om solceller - Anders Englesson (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP)
2018/806
Kommunfullmäktiges beslut
att bifalla motionen
Sammanfattning
Anders Englesson (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP) har i motion, inkommen 201802-21, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
att kommunfullmäktige förstärker arbetet för att bli en fossilfri kommun genom att ge
tekniska nämnden i uppdrag att inventera vilka kommunala byggnader som är lämpliga att
installera solceller på samt att ta fram en plan för att installera solceller på dessa byggnader
att kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolagen att göra detsamma
Motionärerna anför att solceller har blivit en viktig beståndsdel i den omställning till en
hållbar livsstil som klimatförändringen kräver av mänskligheten samtidigt som det krävs
betydligt större utbyggnad av hållbara alternativ för att fasa ut ohållbara energikällor.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Motion om solceller 2018
Yrkanden
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Helägda kommunala bolag
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§ 102 Resultatrapporter per april 2018 2018/2033
Kommunfullmäktiges beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
att uppdra åt kommunstyrelsen att noga följa den ekonomiska utvecklingen och vidta
åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2018-04-30 som sammanställts och
redovisas till kommunfullmäktige.
I resultatrapporterna redovisas nämndernas bedömning av ekonomiska uppföljning av
drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk
analys.
Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på plus
11,6 mnkr vilket är 21,2 mnkr sämre än budget. I det prognosticerade helårsresultatet
ingår VA:s resultat med +2,5 mnkr.
I helårsprognosen ingår planerade och genomförda effektiviseringar med 38 mnkr och
minskade sjukkostnader med 2 mnkr.
Då det förväntade helårsresultatet är 21 mnkr lägre än budgeterat ska nämnderna
inkomma till kommunstyrelsen med ekonomisk uppföljning innehållande analys och
redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget.
Valnämnden, överförmyndarnämnden, byggnadsnämnden och revisorerna undantas
rapporteringen.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-05-25
Sammanställd ekonomisk redovisning
Månadsrapportering
Resultatrapport Tekniska nämnden
Resultatrapport Nämnden för arbete och välfärd
Resultatrapport Omsorgsnämnden
Resultatrapport Byggnadsnämnden
Resultatrapport BUS-nämnden
Resultatrapport Gymnasienämnden
Resultatrapport Kulturnämnden
Resultatrapport Kommunstyrelsen
Resultatrapport Fritidsnämnden
Resultatrapport Stadsvapnet i Karlshamn AB
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommundirektör Daniel Wäppling
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Förvaltningschefer
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§ 103 Finansrapport per 2018-04-30 2018/2044
Kommunfullmäktiges beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Finansrapport per 2018-04-30 har upprättats vari framgår att kommunens låneskuld
uppgår till 185 miljoner kronor. Genomsnittsräntan uppgår till 1,7 procent och andelen
bundna lån uppgår till 70 procent.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2018-04-30
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Redovisningsekonom Mats Sellfrid
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§ 104 Antagande av Avfallsplan 2016/991
Kommunfullmäktiges beslut
att anta avfallsplanen
Sammanfattning
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalkens ska varje kommun ha en gällande avfallsplan. Innehållet i
planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om innehåll i en kommunal
avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om
avfallshantering renhållningsordning för kommunen.
Enligt 80 § avfallsförordningen (2011:927) ska uppgifterna i en avfallsplan ses över minst
vart fjärde år och uppdateras vid behov.
Arbetet med att ta fram avfallsplanen påbörjades under sommaren 2017 och fortsätter tills
antagandet i kommunfullmäktige. En arbetsgrupp med representanter från Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommun, från VMAB samt en projektledare har arbetat med
att ta fram avfallsplanen. Till sin hjälp har arbetsgruppen haft en styrgrupp som har bestått
av VMAB:s VD samt de tre kommunernas kommunchefer.
En remissversion (daterad 2018-01-18) av avfallsplanen har varit utställd i samtliga tre
kommuner. I Karlshamn var den utställd på Stadsbiblioteket, i Rådhuset samt på
kommunens hemsida under perioden 19 mars till 16 april. Inga synpunkter inkom under
utställningarna.
Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt styra avfallshanteringen i de tre kommunerna
mot att bidra till ett hållbart samhälle.
Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor och beskriver hur
kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg tillsammans genom det samägda
avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) ska arbeta med avfallshantering fram till år
2025. Eftersom inga synpunkter inkom så har den slutliga versionen av avfallsplanen inte
ändrats jämfört med remissversionen avseende innehåll. Två bilagor (bilaga 8,
samrådsredogörelse och bilaga 9, sammanställning till länsstyrelsen) har tillkommit och
bilaga 2 Nedlagda deponier har uppdaterats vad gäller Karlshamns kommun.
Kommunernas avfallsstrategi är långsiktig och strävar efter att nå högre upp i
avfallshierarkin. Avfallsplanen skapar förutsättningar för samarbete inom och mellan
kommunerna genom ett gemensamt målarbete och åtgärder. Genom avfallsplanen får
ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet att
påverka utvecklingen i en hållbar riktning.
Fyra övergripande mål har tagits fram och dessa visar tillsammans riktningen i vilken
kommunerna vill att avfallsarbetet ska gå.
De fyra övergripande målen är:
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Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor
Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och
förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin
Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial
Minskad nedskräpning

För att uppnå de övergripande målen har delmål och aktiviteter tagits fram.
Målen har gjorts SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta) för att
underlätta uppföljning samt det blir tydligare vad som har gjorts och vad som behöver
göras.
Den tidigare avfallsplanen, nuläget i kommunerna och miljömål har legat till grund för att
ta fram mål i avfallsplanen.
Under perioden med av den förra avfallsplanen (gällande 2009–2016) skedde stora
förändringar med avfallshanteringen i kommunerna. Dels infördes fastighetsnära
insamling av hushållsavfall, förpackningar och tidningar för villahushåll, och dels byggdes
Skandinaviens första biogasanläggning med torrötningsteknik. Tidigare lades mycket vikt
vid enbart sortering, men nu har fokus även flyttats till att nå högre upp i avfallshierarkin
och så långt möjligt förebygga att avfallet uppkommer.
Nuläget i kommunen visar att de tre kommunerna ligger i nivå med resten av Sveriges
kommuner avseende avfallsmängder och sorteringsgrad. En kundnöjdhetsmätning som
gjordes 2017 visar att kommuninvånarna generellt är mycket nöjda med
avfallshanteringen i kommunerna. Dock går det alltid att bli bättre och fortsatt strävan
efter att ligga i framkant behövs för att även fortsättningsvis ha nöjda och engagerade
kommuninvånare.
Beslutsunderlag
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-25
Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner – från avfall till resurs,
2018-05-16
Beslutet skickas till
Susanna Strandberg, VD VMAB
Johan Ekelund, Insamlingsansvarig VMAB
Daniel Wäppling, kommunchef
Jesper Bergman, miljöstrateg
Författningssamlingen
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§ 105 Nybyggnation av LSS-bostad, Asarum 3:2 2018/1881
Kommunfullmäktiges beslut
att avsätta 4 400 tkr år 2018 och 7 000 tkr år 2019 i investeringsbudgeten och att
finansiering sker genom ökad upplåning
Sammanfattning
Tillstånden för tillfälliga paviljonger för LSS-boende vid Östralycke håller på att gå ut.
Därför behöver man titta på en annan lösning. Att flytta paviljongerna till ett nytt läge
skulle under en femårsperiod kosta ca 8 miljoner. Detta är en kostnad som man bör
jämföra med att bygga en nybyggnad för samma verksamhet vilket skulle kosta 11,4
miljoner.
Kommunen äger mark som lämpar sig för denna byggnation norr om Iglavägen strax
sydost om Sandvägen i Asarum. Marken är planlagd för allmänt ändamål vilket gör att man
omgående kan påbörja projektering och bygglovsansökan. Mest kostnadseffektivt är LSSboenden med 6 lägenheter varpå man bör välja denna storlek. Detta är också vad som
lämpar sig på den utvalda tomten.
Projektet är inkluderat i den partnerupphandling som projektkontoret har ute på
förfrågan.
Projektplan - mål
Målet med projektet är att säkra upp behovet av LSS-boenden inom Karlshamns Kommun.
Att bygga för framtiden är en viktig del för att säkra kommunens ekonomi. LSS-boenden
behöver vi ha under överskådlig framtid och det är därför lämpligt att bygga permanenta
lösningar.
Projektplan - tid genomförande
LSS-boendet behöver byggas omgående så att det kan ersätta de paviljonger som idag finns
vid Östralycke. Det är därför viktigt att prioritera projektet.
Start
2018-07-01

Stopp
2019-09-30

Projektplan - planerade leveranser
Milstolpeplan
Upphandling(Med i partneringupphandling)
Projektering
Genomförande
Överlämning
Projektplan - övergripande budget

april – maj 2018
juni – okt 2018
nov 2018 – sept 2019
okt 2019
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Budgetmässiga förutsättningar
Entreprenadkostnader
Besiktning, kontroll, upphandling
Anslutningsavgifter

10 000 tkr
200 tkr
600 tkr

Personal kostnader
Övriga kostnader

200 tkr
400 tkr

Summa kostnader

11 400 tkr

Projektplan - projektorganisation
Projektgrupp
Styrgrupp
Referensgrupp

Förvaltningen för arbete och välfärd, projektledare
och ombud
KSAU
Förvaltningen för arbete och välfärd och
projektledare

Projektledare
Anna Blissing
Ombud
Fastighetschef, ersättare samhällsbyggnadschef
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-05-16
Investeringskalkyl avseende LSS-bostad, Asarum 3:2
Kompletterande investeringskalkyl från förvaltningen för arbete och välfärd
Yrkande
Jan-Åke Berg (S), med instämmande av Magnus Gärdebring (M), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Projektledare William Lavesson
Projektledare Anna Blissing
Ekonom Kent Wahnström
Ekonom Faruk Saric
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§ 106 Årsredovisning år 2017 för Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) 2018/889
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna årsredovisningen för år 2017
att bevilja förbundets styrelse och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2017
Jäv
På grund av jäv deltar Annika Westerlund (S) ej i ärendets handläggning.
Sammanfattning
Revisorerna i Samordningsförbudet i Blekinge (Finsam) har granskat förbundets
verksamhet för år 2017. Revisorerna tillstyrker att samordningsförbundets årsredovisning
godkänns och att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Skrivelse till förbundets medlemmar angående revision 2017
Årsredovisning 2017 Finsam Blekinge
Granskningsrapport 2017
Revisionsberättelse 2017
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam)
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge
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§ 107 Årsredovisning 2017 för Region Blekinge 2018/889
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna årsredovisningen
att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet
Jäv
På grund av jäv deltar följande ledamöter ej i ärendets handläggning:
Per-Ola Mattsson (S), Annika Westerlund (S), Tommy Strannemalm (SD), Tor Billing (SD),
Tommy Larsson (V) och Magnus Gärdebring (M).
Sammanfattning
Region Blekinge har inkommit med årsredovisningen och med begäran om att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret. Revisorerna har tillstyrkt att
årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-06-04
Ansvarsfrihet Region Blekinge
Beslut Regionstyrelsen 2018-04-18
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
Beslutet skickas till
Region Blekinge
Revisorerna, Region Blekinge
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§ 108 Interpellation om uppföljning av beslut - Anders Englesson (MP) 2018/1856
Kommunfullmäktiges beslut
att svaret tas till handlingarna
Sammanfattning
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Anders Englesson (MP) följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S):
Miljöpartiet kan konstatera att flera av våra bifallna motioner efter flera år inte blivit
genomförda. Vad det beror på är svårt att säga, men oavsett orsaken är det ett
demokratiskt problem som både kan och bör åtgärdas genom uppföljning exempelvis på
kommunens hemsida och i protokoll.
Redan 2012 beslutade fullmäktige efter vår motion att de ytor i Yttervägga och Vettekulla
som är allmän platsmark ska märkas ut eftersom sådana ytor, särskilt längs strandlinjen,
ofta ser ut att vara privata och därmed hindrar allmänhetens tillträde. Detta har aldrig
genomförts. Ej heller har den motion gällande graffittivägg som fullmäktige beslutade om i
januari 2015 blivit verklighet.
Och hur ser rutinerna ut gällande återvinningscontainrar på kommunal mark, som
fullmäktige beslutade om härom året? Att skapa möjlighet att lämna användbara saker vid
återvinningsstationerna som beslutades av KF 2013 har inte heller blivit verklighet. Sedan
det blivit lagstadgat att göra som motionen säger har saken dock börjat figurera i
kommunstyrelsens beslutsuppföljning och den säger att det ska vara genomfört i
september i år.
Beslutet om att använda häst i exempelvis skogsarbete i kommunens tätortsnära skogar
finns inte med i några uppföljningar. Ej heller går det att följa hur det går med att rena
avloppsvattnet från läkemedelsrester och bakterier vilket fullmäktige ganska nyligen
beslutade.
Mot denna bakgrund undrar vi:
Borde det inte finnas en möjlighet för fullmäktiges ledamöter och allmänheten att följa hur
det går med genomförandet av de beslut som fattas?
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) avger följande svar:
Jag delar Anders Englessons uppfattning att vi behöver följa upp de beslut som tas i
kommunfullmäktige. Eftersom det är kommunstyrelsen som har ansvaret för att de beslut
som kommunfullmäktige tar också blir genomförda så ska kommunstyrelsen också följa
upp kommunfullmäktiges beslut. Från och med nästa sammanträde med kommunstyrelsen
ska det finnas en uppföljning med tidsplan för de beslut som kommunfullmäktige tagit.
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§ 109 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden, kvartal
1 2018 2018/1425
Kommunfullmäktiges 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 1 2018 rapporterades totalt 19 individrapporter för gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader.
Samtliga stycken beror på att den enskilde tackat nej till erbjudandet.
För 17 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 1
2018, tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Lena Mattsson, 2018-05-04
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§ 110 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom nämnden för
arbete och välfärd, kvartal 1 2018 2018/1424 2018/1424
Kommunfullmäktiges 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 19 individrapporter som fördelas enligt följande:
LSS, 1 avser bostad för vuxna.

SoL, 18 stycken varav 7 avser beslut om kontaktperson, 9 avser beslut om kontaktfamilj, 1
avser beslut om boendestöd samt 1 avser beslut om öppenvårdsinsats/samtalsstöd.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2018-05-17
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§ 111 Handlingar för kännedom juni 2018 2018/546
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom inkomna under tiden 7 mars – 4 juni 2018
redovisas:
Ärendenr

§

Datum

Ärende

2017/4214 7

2018-03-26 BUS § 33/2018 Förslag till nämndens
svar på granskningsrapport orosanmälningar och uppföljning av placerade barn

2018/902

9

2018/536

10

2018-03-27 TN § 45/2018 Plan för uppföljning av
privata utförare inom tekniska
nämndens område
2018-03-28 TN § 64/2018 Granskningsrapport –
Förstudie om kommunens fastighetsunderhåll

2018/215

12

2018-04-12 Hur behandlar vi Mieån och vår vattenmiljö

2018/1596 13

2018-04-19 Vidaredelegation – Handläggning av
förslag till Karlshamns kommun

2018/1787 14

2018-05-04 Beslut från länsstyrelsen om fördelning
av fasta mandat mellan valkretsarna i
Blekinge läns landsting

2018/807

15

2018-05-21 Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Stadsvapnet i Karlshamn AB

2018/807

16

2018-05-21 Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Kreativum i Blekinge AB

2018/807

17

2018-05-21 Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamn Energi AB

2018/807

18

2018-05-21 Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamn Energi Elförsäljning AB

2018/807

19

2018-05-21 Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamnsbostäder AB
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2018/807

20

2018-05-21 Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamnsfastigheter AB

2018/807

21

2018-05-21 Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamns Hamn AB

2018/807

22

2018-05-21 Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamns Kombiterminal AB

2018/807

23

2018-05-03 Årsredovisning 2017 –
Karlshamns Kombiterminal AB

2018/807

24

2018-05-03 Årsredovisning 2017 – Karlshamns
Hamn AB

2018/807

25

2018-04-10 Årsredovisning 2017 – Karlshamn
Energi AB

2018/807

26

2018-04-09 Årsredovisning 2017 –
Karlshamnsfastigheter AB

2018/807

27

2018-04-09 Årsredovisning 2017 –
Kreativum i Blekinge AB

2018/807

28

2018-04-09 Årsredovisning och koncernredovisning
2017 – Stadsvapnet i Karlshamn AB

2018/807

29

2018-03-12 Granskningsrapport för år 2017 –
Stadsvapnet i Karlshamn AB

2018/807

30

2018-03-08 Granskningsrapport för år 2017 –
Kreativum i Blekinge AB
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§ 112 Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Jörgen Kronsell (MP) 2015/360
Kommunfullmäktiges beslut
att bifalla Liz Wennerbergs (MP) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Blekinge
tingsrätt
att till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt utse Jörgen Kronsell (MP) för tiden till och med
2019-12-31.
Sammanfattning
Liz Wennerberg har i mail 2018-04-26 avsagt sig uppdraget som nämndeman i Blekinge
tingsrätt.
Miljöpartiet har till ny nämndeman nominerat Jörgen Kronsell (MP).
Beslutet skickas till
Blekinge tingsrätt
Jörgen Kronsell
Matrikeln

