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§ 202 Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
att utse Mats Dahlbom (C) och Britt Jämstorp (KD) att justera protokollet och att
justering sker fredagen den 21 december kl 13.00 på kommunkansliet
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§ 203 Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
att lägga till följande ärenden:
13. Instruktion till ägarombud i Västblekinge Miljö AB med anledning av
aktieägartillskott
40. Revidering av valet av revisorer avseende Bengt Olofsson (M)
41. Handlingar för kännedom december 2018
att därmed godkänna dagordningen
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§ 204 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter
Kommunfullmäktiges beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
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.
254 tkr återstår.
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§ 205 Kommunprogram 2019-2022 2018/4184
Kommunfullmäktiges beslut
att anta Kommunprogram 2019-2022
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Den efter valet formerade koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Miljöpartiet har upprättat förslag till kommunprogram för mandatperioden 20192022.
Karlshamn är fantastiskt! Vi har ett myllrande stadsliv med närhet till en vacker skärgård
och gröna skogar. Glittrande sjöar ligger insprängda i vår levande landsbygd. Här finns
en Karlshamnsanda med framtidstro och vilja, där vi tillsammans med företag,
föreningsliv och invånare ständigt driver utvecklingen framåt.
I vårt Karlshamn bygger och utvecklar vi kommunen tillsammans. Alla är vi i olika åldrar
med olika livserfarenheter, förutsättningar och kulturella bakgrunder. Vi tar tillvara allas
erfarenheter, kompetenser, talanger och färdigheter i utvecklingen av framtidens
Karlshamn. Det är tillsammans vi tar oss an utmaningarna.
Karlshamnskoalitionen står för ett jämställt, jämlikt och solidariskt Karlshamn där alla
ska kunna känna sig trygga och ingen ska behöva frukta våld, hot eller diskriminering på
grund av vem man är. Vi måste tillsammans ta strid för alla människors lika värde och
rätt. Vi vill utveckla en kommun där människor väljer att bo och där invånarnas
öppenhet, kompetens och stolthet är kommunens främsta tillgångar.
Vi står nu inför stora utmaningar med klimat och miljö som kommer att förändra vårt sätt
att leva, men genom att tillsammans agerar kraftfullt kan vi påverka hur morgondagen
ska bli. Vi har ett gemensamt ansvar för det samhälle vi lämnar efter oss till våra barn
och barnbarn.
Kommunprogrammet innehåller fem programområden:
-

Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation

Beslutsunderlag
Kommunprogram 2019-2022
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Helägda bolag
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen
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§ 206 Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 2018/2892
Kommunfullmäktiges beslut
att fastställa mål och budget för 2019, innefattande inriktningsmål samt driftinvestering-, finansiering- och resultatbudget, som kommunens Mål och Budget 2019
och flerårsplan för 2020 och 2021
Fastställd resultatnivå är för år
2019 7 687 tkr
2020 19 763 tkr
2021 20 288 tkr
Fastställda nettoinvesteringar är för år
2019 250 000 tkr
2020 250 000 tkr
2021 250 000 tkr
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt understigande 7 mnkr
att konstatera att skattesatsen, i enlighet med tidigare beslut, är oförändrad om 21,76
med hänsyn tagen till genomförd skatteväxling
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta
dokument, ”Mål och budget 2019 och flerårsplan 2020-2021”
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och
omfördelning av löneökningsanslag
Sammanfattning
Den efter valet formerade koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021.
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa
arbeten och välstånd, men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna.
Särskild fokus kommer att läggas på att få ner sjuktalen i kommunen bland annat genom
utveckling av arbetstidsmodeller.
För att klara finansieringen under 2019 föreslås att samtliga verksamheter genomlyses,
att effektivisering genomförs i samtliga nämnder samt att kostnaden för sjukfrånvaron
kraftigt minskas. Arbetet med ständiga förbättringar, automatiseringar och
effektiviseringar i den kommunala organisationen måste snabbas upp.
Alla nämnderna ska ta fram en plan för kostnadsminskning och kommunstyrelsens
arbetsutskott får ett särskilt ansvar att nogsamt följa utvecklingen. Därför ska
nämndernas presidier fortlöpande föra dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott ska inta en tydligare roll vad gäller lönesättningar och
anställningsfrågor.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-04 behandlades, vilket visade sig i
efterhand, inte det kompletta budgetförslaget (investeringsbudgeten). Därför behandlas
budgeten även vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2018-12-17.
Beslutsunderlag
Reviderad Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021
Presidiets beredning över revisorernas budget, 2018-12-05
Förhandlingsprotokoll MBL 11 § rörande förslag till mål och budget för 2019 och
flerårsplan 2020-2021
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S), Mats Dahlbom (C), Charlott Lorentzen (MP), Marco Gustavsson
(C) yrkar bifall till koalitionens (S, C, MP) budgetförslag, tillika kommunstyrelsens
förslag.
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Därutöver lämnar han följande tilläggsattsatser:
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda screening av MRB på̊ utsatta platser som
exempelvis äldreboende eller förskola där risken för spridning är stor
att en skyltpolicy upprättas i Karlshamns kommun
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram ett migrationsbokslut för Karlshamn som
redovisas med årsredovisningen
att uppdra åt kommunstyrelsen att se till att all genuspolitik, genusteori och
genuspedagogik tas bort från kommunens verksamheter
att uppdra åt kommunstyrelsen att ändra de lokala ordningsföreskrifterna för
Karlshamns kommun så att tiggeri förbjuds på allmän plats.
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer följande propositionsordning:
Yrkandena på respektive budgetförslag i sin helhet ställs först, därefter de av Björn
Tenland Nurhadi framlagda tilläggsyrkandena.
Yrkandena ställs under proposition och ordföranden finner kommunfullmäktige besluta i
enlighet med koalitionens, tillika kommunstyrelsens, förslag. Omröstning begärs.
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Omröstning 1
Ordföranden fastställer koalitionens förslag som huvudförslag, och ställer därefter
Moderaternas budgetförslag mot Liberalernas budgetförslag.
Följande propositionsordning fastställs:
Den som biträder Moderaternas budgetförslag röstar JA.
Den som biträder Liberalernas budgetförslag röstar NEJ.
Magnus Gärdebring (M)
Elin Petersson (M)
Magnus Sandgren (M)
Magnus Arvidsson (M)
Catarina Flod (M)
Lars Hasselgren (M)
Anna Arlid (M)
Britt Jämstorp (KD)
Lars-Olof Larsson (KD)
Rickard Holmberg (M)
Ulla Olofsson (M)
Bodil Frigren-Ericsson (L)
Iman Omairat (L)
Marie Sällström (S) ordf.
Gertrud Ivarsson (C) 1:e v
ordf
Per-Ola Mattsson (S)
Annika Westerlund (S)
Leif Håkansson (S)
Ulla Sandgren (S)
Jan Bremberg (S)
Monica Nobach (S)
Fredrik Nilsson (S)
Katrin Johansson (S)
Jan-Åke Berg (S)
Susanne Olsson (S)
Kenneth Hake (S)
Linda Winnetoft (S)
Tommy Persson (S)
Lena Sandgren (S)
Anders Karlsson (S)
Sofie Dahlqvist (S)
Marco Gustavsson (C)
Mats Dahlbom (C)
Ola Persson (C)
Lena Häggblad (C)
Charlott Lorentzen (MP)
Björn Tenland Nurhadi (SD)
Gudrun Johansson (SD)
Mona Wettergren (SD)
Görgen Lennarthsson (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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Tor Billing (SD)
Ulrika Berggren (SD)
Ulf Lind (SD)
Thor Ströberg (SD)
Lena Johansson (V)
Ulf Gustavsson (S)
Per Atmander (MP)
Jonas Lingvärn (SD)
Tony Viberg (V)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
2:e v ordf.
Ulf Ohlsson (M)

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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Avstår

Omröstningen utfaller med 11 JA, 2 NEJ och 35 AVSTÅR. Fullmäktige har därvid biträtt
Moderaternas budgetförslag såsom motförslag i vidare omröstningar.
Omröstning 2
Ordföranden ställer därefter Sverigedemokraternas budgetförslag mot
Kristdemokraternas budgetförslag.
Följande propositionsordning fastställs:
Den som biträder Sverigedemokraternas budgetförslag röstar JA.
Den som biträder Kristdemokraternas budgetförslag röstar NEJ.
Björn Tenland Nurhadi (SD)
Gudrun Johansson (SD)
Mona Wettergren (SD)
Görgen Lennarthsson (SD)
Tor Billing (SD)
Ulrika Berggren (SD)
Ulf Lind (SD)
Thor Ströberg (SD)
Jonas Lingvärn (SD)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
2:e v ordf.
Kenneth Hake (S)
Magnus Gärdebring (M)
Elin Petersson (M)
Magnus Sandgren (M)
Magnus Arvidsson (M)
Catarina Flod (M)
Lars Hasselgren (M)
Ulf Ohlsson (M)
Anna Arlid (M)
Bodil Frigren-Ericsson (L)
Britt Jämstorp (KD)
Lars-Olof Larsson (KD)
Rickard Holmberg (M)
Ulla Olofsson (M)
Iman Omairat (L)

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
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Marie Sällström (S) ordf.
Gertrud Ivarsson (C) 1:e v
ordf.
Per-Ola Mattsson (S)
Annika Westerlund (S)
Leif Håkansson (S)
Ulla Sandgren (S)
Jan Bremberg (S)
Monica Nobach (S)
Fredrik Nilsson (S)
Katrin Johansson (S)
Jan-Åke Berg (S)
Susanne Olsson (S)
Linda Winnetoft (S)
Tommy Persson (S)
Lena Sandgren (S)
Anders Karlsson (S)
Sofie Dahlqvist (S)
Marco Gustavsson (C)
Mats Dahlbom (C)
Ola Persson (C)
Lena Häggblad (C)
Charlott Lorentzen (MP)
Lena Johansson (V)
Ulf Gustavsson (S)
Per Atmander (MP)
Tony Viberg (V)

Avstår
Avstår
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Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

Omröstningen utfaller med 9 JA, 16 NEJ, och 26 AVSTÅR. Fullmäktige har därvid biträtt
Kristdemokraternas budgetförslag såsom motförslag i vidare omröstningar.
Omröstning 3
Ordföranden ställer därefter Moderaternas budgetförslag mot Kristdemokraternas
budgetförslag.
Följande propositionsordning fastställs:
Den som biträder Moderaternas budgetförslag röstar JA.
Den som biträder Kristdemokraternas budgetförslag röstar NEJ.
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
2:e vice ordf.
Magnus Gärdebring (M)
Elin Petersson (M)
Magnus Sandgren (M)
Magnus Arvidsson (M)
Catarina Flod (M)
Lars Hasselgren (M)
Ulf Ohlsson (M)
Anna Arlid (M)
Bodil Frigren-Ericsson (L)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Rickard Holmberg (M)
Ulla Olofsson (M)
Iman Omairat (L)
Britt Jämstorp (KD)
Lars-Olof Larsson (KD)
Björn Tenland Nurhadi (SD)
Gudrun Johansson (SD)
Mona Wettergren (SD)
Görgen Lennarthsson (SD)
Tor Billing (SD)
Ulrika Berggren (SD)
Ulf Lind (SD)
Thor Ströberg (SD)
Jonas Lingvärn (SD)
Marie Sällström (S) ordf.
Gertrud Ivarsson (C) 1:e v
ordf.
Per-Ola Mattsson (S)
Annika Westerlund (S)
Leif Håkansson (S)
Ulla Sandgren (S)
Jan Bremberg (S)
Monica Nobach (S)
Fredrik Nilsson (S)
Katrin Johansson (S)
Jan-Åke Berg (S)
Susanne Olsson (S)
Kenneth Hake (S)
Linda Winnetoft (S)
Tommy Persson (S)
Lena Sandgren (S)
Anders Karlsson (S)
Sofie Dahlqvist (S)
Marco Gustavsson (C)
Mats Dahlbom (C)
Ola Persson (C)
Lena Häggblad (C)
Charlott Lorentzen (MP)
Lena Johansson (V)
Ulf Gustavsson (S)
Per Atmander (MP)
Tony Viberg (V)

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
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Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

Omröstningen utfaller med 13 JA, 11 NEJ och 27 AVSTÅR. Fullmäktige har därvid
såsom motförslag till huvudförslaget utsett Moderaternas budgetförslag.
Omröstning 4
Slutligen ställer ordföranden koalitionens budgetförslag mot Moderaternas
budgetförslag.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-12-17

Följande propositionsordning fastställs:
Den som biträder koalitionens budgetförslag röstar JA.
Den som biträder Moderaternas budgetförslag röstar NEJ.
Marie Sällström (S) ordf.
Gertrud Ivarsson (C) 1:e v
ordf.
Per-Ola Mattsson (S)
Annika Westerlund (S)
Leif Håkansson (S)
Ulla Sandgren (S)
Jan Bremberg (S)
Monica Nobach (S)
Fredrik Nilsson (S)
Katrin Johansson (S)
Jan-Åke Berg (S)
Susanne Olsson (S)
Kenneth Hake (S)
Linda Winnetoft (S)
Tommy Persson (S)
Lena Sandgren (S)
Anders Karlsson (S)
Sofie Dahlqvist (S)
Marco Gustavsson (C)
Mats Dahlbom (C)
Ola Persson (C)
Lena Häggblad (C)
Charlott Lorentzen (MP)
Ulf Gustavsson (S)
Per Atmander (MP)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
2 v ordf.
Magnus Gärdebring (M)
Elin Petersson (M)
Magnus Sandgren (M)
Magnus Arvidsson (M)
Catarina Flod (M)
Lars Hasselgren (M)
Ulf Ohlsson (M)
Anna Arlid (M)
Bodil Frigren-Ericsson (L)
Britt Jämstorp (KD)
Lars-Olof Larsson (KD)
Rickard Holmberg (M)
Ulla Olofsson (M)
Iman Omairat (L)
Björn Tenland Nurhadi (SD)
Gudrun Johansson (SD)
Mona Wettergren (SD)
Görgen Lennarthsson (SD)
Tor Billing (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-12-17

Ulrika Berggren (SD)
Ulf Lind (SD)
Thor Ströberg (SD)
Lena Johansson (V)
Jonas Lingvärn (SD)
Tony Viberg (V)

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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Omröstningen utfaller med 25 JA, 15 NEJ och 11 AVSTÅR.
Kommunfullmäktige har därmed antagit koalitionens, tillika kommunstyrelsens, förslag
till budget.
Fortsatt beslutsgång
Därefter prövas de av Björn Tenland Nurhadi framlagda tilläggsyrkandena.
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda screening av MRB på utsatta platser som
exempelvis äldreboende eller förskola där risken för spridning är stor
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige avslå
detsamma.
att en skyltpolicy upprättas i Karlshamns kommun
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige avslå
detsamma.
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram ett migrationsbokslut för Karlshamn som
redovisas med årsredovisningen
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige avslå
detsamma.
att uppdra åt kommunstyrelsen att se till att all genuspolitik, genusteori och
genuspedagogik tas bort från kommunens verksamheter
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige avslå
detsamma.
att uppdra åt kommunstyrelsen att ändra de lokala ordningsföreskrifterna för
karlshamnskommun så att tiggeri förbjuds på allmän plats.
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige avslå
detsamma. Omröstning begärs.
Omröstning 5
Följande propositionsordning fastställs:
Den som biträder Björn Tenland Nurhadis yrkande röstar JA.
Den som avslår detsamma röstar NEJ.
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Kommunfullmäktige
2018-12-17

Björn Tenland Nurhadi (SD)
Gudrun Johansson (SD)
Mona Wettergren (SD)
Görgen Lennarthsson (SD)
Tor Billing (SD)
Ulrika Berggren (SD)
Ulf Lind (SD)
Thor Ströberg (SD)
Jonas Lingvärn (SD)
Marie Sällström (S) ordf.
Gertrud Ivarsson (C) 1 v
ordf.
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
2:e v ordf.
Per-Ola Mattsson (S)
Annika Westerlund (S)
Leif Håkansson (S)
Ulla Sandgren (S)
Jan Bremberg (S)
Monica Nobach (S)
Fredrik Nilsson (S)
Katrin Johansson (S)
Jan-Åke Berg (S)
Susanne Olsson (S)
Kenneth Hake (S)
Linda Winnetoft (S)
Tommy Persson (S)
Lena Sandgren (S)
Anders Karlsson (S)
Sofie Dahlqvist (S)
Marco Gustavsson (C)
Mats Dahlbom (C)
Ola Persson (C)
Lena Häggblad (C)
Charlott Lorentzen (MP)
Magnus Gärdebring (M)
Elin Petersson (M)
Magnus Sandgren (M)
Magnus Arvidsson (M)
Britt Jämstorp (KD)
Lars-Olof Larsson (KD)
Lena Johansson (V)
Ulf Gustavsson (S)
Per Atmander (MP)
Ulla Olofsson (M)
Tony Viberg (V)
Catarina Flod (M)
Lars Hasselgren (M)
Ulf Ohlsson (M)
Anna Arlid (M)

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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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Bodil Frigren-Ericsson (L)
Rickard Holmberg (M)
Iman Omairat (L)

Avstår
Avstår
Avstår

Sida 20(60)

Omröstningen utfaller med 9 JA, 35 NEJ och 7 AVSTÅR. Fullmäktige har därmed
avslagit yrkandet.
Reservationer
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Liberalerna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Helägda bolag
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschefer
Ekonomichef Mats Sellfrid
Verksamhetscontroller Anette Ericson
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§ 208 VA-taxa 2019 2018/2852
Kommunfullmäktiges beslut
att VA-taxan höjs med 7 procent
att den rörliga dricksvattentaxan, utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr att fonderas
till kommande reservvattentäkt
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 155, föreslagit kommunfullmäktige att höja
den rörliga dricksvattentaxan med två kronor per kubikmeter från 5,14 kr/m3 till 7,14
kr/m3. I övrigt föreslås oförändrad taxa. Efter att ärendet bordlagts av arbetsutskottet har
skrivelse inkommit från Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertar
ansvaret för VA-verksamheten, med förslag om en höjning av VA-taxan med 7 procent
samt att anslutningsavgiften inte ska höjas.
De föreslagna taxehöjningarna baseras dels på faktiska kostnader kopplat till
investeringsbehoven i VA-försörjningen men också på formerna för den fond som är
upprättad för reservvatten från Mörrumsån. Investeringsbehoven är identifierade för
framförallt dricksvattenproduktionen medan ett nuläge och en långsiktig plan för
ledningsnät, pumpstationer och Sternö avloppsreningsverk saknas.
Ett omfattande arbete för ovanstående problematik pågår och kommer att intensifieras
när VA-verksamheten vid årsskiftet går över till Karlshamn Energi Vatten AB. En
långsiktig strategi för Karlshamns kommuns taxehöjningar kommer utifrån ovanstående
investeringsbehov att tas fram under 2019.
VA-taxan i Karlshamns kommun är i förhållande till övriga kommuner i länet låg.
Enligt gällande reglemente är det tekniska nämnden som har ansvar för VAverksamheten. Utifrån det ansvaret åligger det nämnden att lämna förslag om VA-taxa.
Det finns samtidigt inget som hindrar Karlshamn Energi Vatten AB att lägga förslag om
taxa. Olika förslag har inkommit från nämnda instanser.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs med 7
procent och att den rörliga dricksvattentaxan, utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr
att fonderas till kommande reservvattentäkt.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med tillägg av ett
förtydligande i andra attsatsen gällande den rörliga dricksvattentaxan.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-11-04
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019
Protokollsutdrag KEVAB 2018-10-24 § 4
Protokollsutdrag KSAU § 215/2018 VA-taxa 2019
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar
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Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Tekniska nämnden
Karlshamn Energi AB
VA-chef Marika Mårtensson
Ekonom Susanne Andersen
Abonnenthandläggare Liselott Johansson
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§ 209 Renhållningstaxa för 2019 2018/3784
Kommunfullmäktiges beslut
att anta renhållningstaxa för 2019
att taxan gäller från och med att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft
Sammanfattning
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år.
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 25 oktober 2018 förslag till
renhållningstaxa för år 2019 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa 2019 med följande förändring
för Karlshamn:
Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 15 %.
Taxor för slam föreslås höjas med 5 %.
Taxor för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas med 10 %.
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa
år 2019 enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2019. Då
kommunfullmäktige sammanträder först 17 december får taxans ikraftträdande anges till
beslutets lagakraftvinnande.
Beslutsunderlag
Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2019
Taxeförslag 2019
Beslutet skickas till
Västblekinge Miljö AB
Författningssamlingen
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§ 210 Uppräkning av taxor för Miljöförbundets Blekinge Väst 2019 2018/3765
Kommunfullmäktiges beslut
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 24 kr att gälla från och med 1 januari 2019,
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen
innebär att kostnadsfaktorn K blir 924 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet
att Miljöförbundet uppmanas att effektivisera sin verksamhet för att begränsa behovet
av höjning av taxor, avgifter och ersättning från kommunerna
att Miljöförbundets effektiviseringsarbete redovisas till kommunstyrelsen i Karlshamns
kommun i september 2019
Sammanfattning
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför,
behöver taxorna för miljöförbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med
2,7 %, enligt SKL cirkulär 18:18. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 900 kr/h till
924 kr/h.
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Beslutsunderlag
Beslut rörande uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Författningssamlingen
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§ 211 Nya taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i Karlshamns
kommun 2018/3922
Kommunfullmäktiges beslut
att fastställa bilagda taxor att gälla för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i
Karlshamns kommun från och med 1 januari 2019
att från 1 januari 2019 upphäva kommunfullmäktiges den 7 januari 2014 beslutade taxor
för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter
Sammanfattning
Nya taxor föreslås eftersom Miljöförbundet idag saknar taxor för följande områden:
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Kosmetiska solarier betalar redan en tillsynsavgift gällande hälsoskyddstillsynen på
solarierna. Det har under året blivit tillägg i Strålskyddslagen om 18 års åldersgräns för
att få sola solarium, samt möjlighet för kontrollmyndigheten att göra kontrollköp för att
kontrollera så att åldersgränsen följs. För att täcka kostnaden för denna tillkommande
tillsyn enligt strålskyddslagen, behövs denna taxa.
Taxa för kopiering av allmänna handlingar
Miljöförbundet saknar idag taxa för kopiering av allmänna handlingar, så det behöver
införas.
Miljöförbundet föreslår ny reviderad taxa inom följande områden:
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
Miljöförbundet föreslår att tillsynen efterhand debiteras verklig nedlagd tillsynstid
inklusive för- och efterarbete.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse 2018-11-12
Protokollsutdrag Miljöförbundet Blekinge Väst § 66/2019 Nya taxor för Miljöförbundet
verksamhet i Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Författningssamlingen
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§ 212 Revidering av avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen m.m.
2018/3882
Kommunfullmäktiges beslut
att anta taxa för nya avgifter avseende handläggning och tillsyn enligt alkohollagen,
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Sammanfattning
Den 1:e juli 2017 började lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att
gälla. Enligt ny lagstiftning har kommunen ansvar för omedelbar tillsyn av detaljhandeln
inom området. Enligt 46 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(2017:425) har kommunen rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning enligt 20 § samma lagstiftning.
Kommunen har sedan tidigare antagit en taxa för avgifter för handläggning och tillsyn
enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Avgift för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förslås
regleras i samma taxa. Tillsynen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
motsvarar tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel och avgiften föreslås därför läggas till samma nivå.
I samband med tillägg av avgift enligt ny lagstiftning görs en översyn av befintlig taxa.
Tobakshandläggare, alkoholhandläggare och utredare finner det lämpligt att föreslå en
justering av befintliga avgifter avseende försäljning av tobaksvaror och vissa receptfria
läkemedel till att harmoniera tillsynsavgiften med den arbetsinsats tillsynen kräver.
Principen inom området är att verksamheten ska finansiera sig själv genom uttagande
av avgifter, det vill säga näringsidkarna ska själva bekosta den tillsyn som utförs. Just
nu bedöms självfinansieringen vara av låg grad vad gäller försäljning av tobaksvaror,
folköl och vissa receptfria läkemedel.
Försäljning av tobaksprodukter, folköl samt elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare är enligt lag anmälningspliktigt och det är kommunen som hanterar
anmälan. I förslag om ny taxa finns också ett förslag om att införa en
handläggningsavgift för anmälan om försäljning av dessa produkter. Avgifter föreslås
utgå vid varje enskild anmälan, anmäls försäljning av flera produktgrupper vid samma
tillfälle ska endast en anmälningsavgift tas ut. Vid ytterligare nyanmälningar från samma
försäljningsställe vid annat tillfälle ska ny avgift utgå. Rimlig nivå på avgift bedöms vara
motsvarande timkostnad för arbetsinsatsen i samband med handläggningen.
Miljöförbundet Blekinge väst tar för närvarande ut en taxa motsvarande två
arbetstimmar, á 900 kr per timme i Olofströms och Sölveborgs kommuner, vilket anses
rimligt att även ta ut i Karlshamns kommun.
Utöver de ekonomiska argument som för en revidering av befintliga avgiftsnivåer som
tidigare nämnts har kommunen också en folkhälsopolicy för 2018-2023 där ett prioriterat
område ska vara ANDT. Kommunen ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med
tobaksfrågor. Därför förslås även den nedsättning av pris som gällt vid försäljning av
tobaksprodukter i verksamhet som har serveringstillstånd försvinna. En prisnedsättning
för att sälja fler produktgrupper än en inom området anses inte vara förenligt med
kommunens folkhälsopolicy.
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Enligt beslut ska befintlig taxa indexuppräknas årligen, denna uppräkning har aldrig
utförts. Uppräkningen föreslås därför plockas bort från taxan. Effekten av
indexuppräkningen bedöms kunna uppnås genom löpande översyn och revidering av
taxan.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2018-11-08
Förslag till nya avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen,
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare
Beslutet skickas till
Tobakshandläggare Anna Dahlqvist
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhe
Författningssamlingen
Ekonomikontoret

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-12-17

Sida 28(60)

§ 215 Begäran om att få disponera eget kapital för kostnader i samband med
avveckling av Cura ungdomsboende 2018/3902
Kommunfullmäktiges beslut
att förbundets begäran om att inte behöva återställa förväntat negativt resultat
tillmötesgås
Jäv
Jan-Åke Berg (S) och Irené Ahlstrand Mårlind (M) anmäler jäv.
Sammanfattning
I samband med avvecklingen av Curas ungdomsboende uppstod stora
omställningskostnader vilket förväntas göra att förbundet går mot ett underskott på 10
mnkr. Eftersom det är frågan om en engångskostnad är det inte rimligt att ta igen detta
genom att höja kostnaderna för medlemskommunerna och andra kunder. En sådan
höjning riskerar att påverka Curas konkurrenskraft och kan göra att volym tappas.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Begäran om att få disponera eget kapital för kostnader i samband med avveckling av
Cura ungdomsboende
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Tf. förbundschef Maria Nyberg
Kommunalförbundet Cura
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§ 216 Reglemente för kommunstyrelsen 2018/3870
Kommunfullmäktiges beslut
att anta nytt reglemente för kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2022. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för kommunstyrelsen har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen
(2017:727) och andra författningar.
Reglementet för kommunstyrelsen har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Kanslichefen, personalchefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina
respektive områden.
I förslaget på nytt reglemente för kommunstyrelsen har skadeståndsärenden lagts över
på varje enskild nämnd. Dessa beslut är idag delegerade till kommunjurist. Förslaget är
att dessa beslut även fortsättningsvis delegeras till kommunjurist.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget 2016-12-19
Förslag på nytt reglemente för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Kommundirektör Daniel Wäppling
Kanslichef Erik Bergman
Personalchef Jonas Jönsson
Ekonomichef Mats Sellfrid
Författningssamlingen
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§ 217 Reglemente för byggnadsnämnden 2018/3871
Kommunfullmäktiges beslut
att anta nytt reglemente för byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2022. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för byggnadsnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för byggnadsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Förvaltningschefen, stadsbyggnadschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit
delaktiga inom sina respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för byggnadsnämnden, antaget 2015-06-17
Förslag på nytt reglemente för byggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Nämndsekreterare Filippa Sjöberg
Författningssamlingen
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§ 218 Reglemente för omsorgsnämnden 2018/3872
Kommunfullmäktiges beslut
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för omsorgsnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen
(2017:727) och andra författningar.
Reglementet för omsorgsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina
respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för omsorgsnämnden, antaget 2017-06-19
Förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Nämndsekreterare Lena Mattsson
Författningssamlingen
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§ 219 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd 2018/3873
Kommunfullmäktiges beslut
att anta nytt reglemente för nämnden för arbete och välfärd från och med den 1 januari
2019 med följande justering:
Sista meningen under 6 § stryks - Nämnden ansvarar för faderskapsbekräftelser och
föräldraskapsbekräftelser (S-protokoll), men inte övriga familjerättsliga frågor då detta
ansvar åvilar kommunalförbundet Kommunsamverkan Cura Individutveckling.
Ovan ersätts med - Nämnden ansvarar för de familjerättsliga frågor som inte åvilar
kommunalförbundet Kommunsamverkan Cura Individutveckling.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för nämnden för arbete och välfärd har uppdaterats utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för nämnden för arbete och välfärd har tagits fram i dialog med
verksamheterna. Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit
delaktiga inom sina respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd, antaget 2017-06-19
Förslag på nytt reglemente för nämnden för arbete och välfärd
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att reglementet för nämnden för arbete och välfärd under § 6
justeras enligt nedan:
Sista meningen under 6 § stryks - Nämnden ansvarar för faderskapsbekräftelser och
föräldraskapsbekräftelser (S-protokoll), men inte övriga familjerättsliga frågor då detta
ansvar åvilar kommunalförbundet Kommunsamverkan Cura Individutveckling.
Ovan ersätts med - Nämnden ansvarar för de familjerättsliga frågor som inte åvilar
kommunalförbundet Kommunsamverkan Cura Individutveckling.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige beslut i
enlighet med yrkandet. Kommunfullmäktige har därmed antagit det justerade
reglementet.
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Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Förvaltningschef Thomas Svensson
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Nämndsekreterare Lena Mattsson
Författningssamlingen
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§ 220 Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola 2018/3874
Kommunfullmäktiges beslut
att anta nytt reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola från och med den 1
januari 2019
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för nämnden för barn, ungdom och skola har uppdaterats utifrån SKL:s
underlag (Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar),
nya kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för nämnden för barn, ungdom och skola har tagits fram i dialog med
verksamheterna. Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit
delaktiga inom sina respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola, antaget 2015-02-02
Förslag på nytt reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Nämndsekreterare Emma Håkansson
Författningssamlingen
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§ 221 Reglemente för gymnasienämnden 2018/3875
Kommunfullmäktiges beslut
att anta nytt reglemente för gymnasienämnden från och med den 1 januari 2019
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för gymnasienämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för gymnasienämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina
respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för gymnasienämnden, antaget 2015-02-02
Förslag på nytt reglemente för gymnasienämnden
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Nämndsekreterare Emma Håkansson
Författningssamlingen
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§ 222 Reglemente för kulturnämnden 2018/3876
Kommunfullmäktiges beslut
att anta nytt reglemente för kulturnämnden från och med den 1 januari 2019
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för kulturnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente för
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen
(2017:727) och andra författningar.
Reglementet för kulturnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina
respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för kulturnämnden, antaget 2016-12-19
Förslag på nytt reglemente för kulturnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Nämndsekreterare Emma Håkansson
Författningssamlingen
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§ 223 Reglemente för överförmyndarnämnden 2018/3914
Kommunfullmäktiges beslut
att anta nytt reglemente för överförmyndarnämnden från och med den 1 januari 2019
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för överförmyndarnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för överförmyndarnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för överförmyndarnämnden, antaget 2015-02-02
Förslag på nytt reglemente för överförmyndarnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Kommundirektör Daniel Wäppling
Kanslichef Erik Bergman
Överförmyndarhandläggarna
Författningssamlingen
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§ 224 Reglemente för valnämnden 2018/3915
Kommunfullmäktiges beslut
att anta nytt reglemente för valnämnden från och med den 1 januari 2019
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för valnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente för
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen
(2017:727) och andra författningar.
Reglementet för valnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. Kanslichefen
och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för valnämnden, antaget 2015-02-02
Förslag på nytt reglemente för valnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Kommundirektör Daniel Wäppling
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Nämndsekreterare Filippa Sjöberg
Författningssamlingen

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-12-17

Sida 39(60)

§ 225 Reglemente för teknik- och fritidsnämnden 2018/3878
Kommunfullmäktiges beslut
att anta reglementet för teknik- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2019
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen. Ett förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden
har tagits fram.
Reglementet för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar),
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina
respektive områden.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att VA-verksamheten ska bolagiseras,
varför huvudmannaskapet för vatten och avlopp inte står med i förslaget på reglemente
för teknik- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för tekniska nämnden, antaget 2016-12-19
Reglemente för fritidsnämnden, antaget 2016-12-19
Förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Nämndsekreterare Christina Svensson
Författningssamlingen
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§ 226 Reglemente för krisledningsnämnden 2018/3877
Kommunfullmäktiges beslut
att anta nytt reglemente för krisledningsnämnden från och med den 1 januari 2019
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för krisledningsnämnden grundar sig på lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för krisledningsnämnden, antaget 2007-06-04
Förslag på nytt reglemente för krisledningsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Kommundirektör Daniel Wäppling
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft
Författningssamlingen
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§ 227 Reglemente för revisorerna 2018/3921
Kommunfullmäktiges beslut
att anta nytt reglemente för revisorerna från och med den 1 januari 2019
Sammanfattning
Reglementet för revisorerna har uppdaterats utifrån SKL:s Underlag till
Revisionsreglemente. Reglementet kompletterar lagstiftningens reglering med lokala
föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning m.m. Reglementet
ska dock inte reglera eller styra själva inriktningen på granskningsarbetet.
Reglementet för revisorerna har tagits fram i dialog med kanslichefen och
ekonomikontoret.
Beredningsansvaret för revisorernas reglemente åligger kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, 2018-11-29
Reglemente för revisorerna, antaget 2016-10-17
Förslag på nytt reglemente för revisorerna
Protokoll från presidiets beredning, 2018-12-05
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Kommundirektör Daniel Wäppling
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Administratör Aili Martinsson
Författningssamlingen
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§ 228 Arbetsordning för styrelse och nämnder 2018/3879
Kommunfullmäktiges beslut
att anta ny arbetsordning för styrelse och nämnder från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över arbetsordningen för styrelse och nämnder.
Arbetsordningen för styrelse och nämnder har uppdaterats utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Arbetsordningen för styrelse och nämnder har tagits fram tillsammans med
kanslichefen.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Arbetsordning för styrelse och nämnder, antagen 2011-05-02
Förslag på ny arbetsordning för styrelse och nämnder
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Samtliga förvaltningschefer
Kanslichef Erik Bergman
Samtliga nämndsekreterare
Författningssamlingen
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§ 229 Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer pga kön
eller sexuell läggning - Tommy Strannemalm (SD) 2017/2326
Kommunfullmäktiges beslut
att första att-satsen avslås
att andra att-satsen förklaras besvarad
att tredje att-satsen avslås
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 behandlades av kommunfullmäktige 2018-04-09 § 80 där beslut fattades om
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning av skillnaden mellan positiv
och negativ diskriminering.
Motionen har tidigare remitterats till fritidsnämnden som föreslår kommunfullmäktige att
avslå motionen. Det har vid tidigare behandling av ärendet konstaterats att Karlshamns
kommun idag ger föreningsbidrag till pensionärs-, handikapp-, ungdomsföreningar och
till föreningar inom det sociala området samt till lokala studieförbund, kulturföreningar
och övriga landsbygdsföreningar.
För samtliga föreningsbidrag finns antagna regler som anger vilka kriterier som krävs för
att erhålla bidrag. Nämnderna har 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.
Definitionen av diskriminering utifrån diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller
kränks (negativ diskriminering) och att missgynnandet eller kränkningen har samband
med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som finns i lagstiftningen,
-

kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning
sexuell läggning
ålder
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Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering direkt eller indirekt
diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och
instruktioner att diskriminera.
Begreppet positiv diskriminering brukar kanske oftare benämnas som positiv
särbehandling dvs. att missgynnade eller underrepresenterade grupper ges förtur vid t
ex tillsättande av en tjänst på en arbetsplats. Personerna måste, för att positiv
särbehandling ska vara tillåten vid en rekrytering, ha jämlika meriter och åtgärden ska
stå i proportion till ändamålet med åtgärden. Vid positiv särbehandling är oftast syftet
bakom särbehandlingen gott t ex att en ökad mångfald eftersträvas. Eftersom det
handlar om att sortera människor och ofta utifrån faktorer de inte kan styra över,
benämns det ibland ändå som diskriminering, positiv diskriminering.
Då nämnderna har rätt att granska föreningars handlingar och, om handlingarna visar
sig innehålla delar som strider mot lag eller i annat hänseende är olämpliga, kan avslå
en ansökan om bidrag så ska inte Karlshamns kommun ekonomiskt stödja föreningar
som diskriminerar på grund av kön eller sexuell läggning. Det finns reglerat i gällande
lagstiftning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-24
Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer pga. kön eller sexuell
läggning – Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD), Görgen Lennarthsson (SD)
Yrkanden
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Nilsson (S), Britt Jämstorp (KD) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att
första att-satsen avslås, att andra att-satsen förklaras besvarad samt att tredje attsatsen avslås.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande
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§ 230 Förlängning av bostadsförsörjningsprogrammets aktualitet 2018/105
Kommunfullmäktiges beslut
att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med
2019.
Sammanfattning
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;
- Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
- Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
- Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden
2012-2017. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 att förlänga aktualiteten för
nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning till 2018. Riktlinjerna ligger till grund för
kommunens strategiska planering, stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att
aktualitetsperioden för riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-06
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Planarkitekt Jens Löfqvist
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§ 231 Delårsrapport januari-juli 2018 - Räddningstjänsten Västra Blekinge
2018/2315
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna delårsrapporten
Kenneth Hake (S) samt Katrin Johansson (S) deltar ej i beslutet
Sammanfattning
Räddningstjänsten Västra Blekinge har översänt delårsrapport 2018-01-01—2018-07-31
och bokslutsprognos 2018.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-07-31
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport
Utlåtande från revisorerna
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 232 Delårsrapport januari-augusti 2018 - Kommunsamverkan Cura
Individutveckling 2018/2315
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna delårsrapporten
Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har översänt delårsrapport
2018-01-01 – 2018-08-31.
Beslutsunderlag
Delårsrapport jan-aug 2018 Cura individutveckling
Utlåtande avseende delårsrapport 2018
Beslutet skickas till
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 233 Delårsbokslut januari-juni 2018 - Miljöförbundet Blekinge Väst 2018/2315
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna revisionsrapporten
Sammanfattning
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemskommuner revisionsrapport
gällande delårsbokslut för perioden januari-juni 2018.
Beslutsunderlag
Beslut avseende revisionsrapport gällande delårsbokslut jan-jun 2018
Revisionsrapport
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 234 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden mandatperioden 20182022 2018/4240
Kommunfullmäktiges beslut
att tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i Blekinge Läns
Tidning (BLT) och i Sydöstran
Sammanfattning
I tidigare kommunallag var det ett krav att annonsera tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden i lokala ortstidningar. Det kravet har i och med den
nya kommunallagen utgått. Dock framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning att
särskilt beslut ska fattas om annonseringen.
En fortsatt annonsering i BLT och Sydöstran bedöms ha ett demokratiskt och
kommunikativt värde. Det är viktigt att kommuninvånarna påminns om
kommunfullmäktiges sammanträden och om möjligheten att följa dem på plats eller på
kommunens hemsida.
Annonsering sker som huvudregel i lördagsupplagan nio dagar före
kommunfullmäktiges sammanträde.
Årskostnaden för annonsering bedöms hamna mellan 50 000–70 000 kr.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-06
Yrkanden
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att
utreda möjligheten att annonsera i Infobladet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige avslå
detsamma. Kommunfullmäktige har därmed beslutat avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Därmed finns endast ett förslag. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att tid och
plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i Blekinge Läns Tidning
(BLT) och i Sydöstran.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
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Beslutet skickas till
Kommunikationschef Annette Sandberg
Administratör Aili Martinsson
Kommunikatör Daniel Leéner
Ekonom Ann-Louise Philip
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§ 235 Interpellation om parkeringsplatser - Lars Hasselgren (M) 2018/3962
Kommunfullmäktiges beslut
att svaret tas till handlingarna
Sammanfattning
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Lars Hasselgren (M) följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S):
Under hösten/vintern 2018/2019 kommer bygget av etapp 5 igång på västra delen av
Östra Piren. När bygget startar kommer hela området att stängslas in. Detta betyder att
cirka 75 parkeringsplatser försvinner från området.
När etapp 5 är klar planeras etapp 6 att byggas, kulturhuset. Detta hus är planerat öster
om nuvarande byggnader på Piren. Även detta område måste stängslas in under
byggtiden. Här finns cirka 125 parkeringsplatser idag och alla dessa kommer med all
sannolikhet att tas bort i samband med bygget.
Detta betyder att inom en 5-års tid kommer cirka 175 parkeringsplatser att försvinna från
Piren.
Parkeringssituationen på och runt Piren är redan idag hårt belastad. Att i detta läge bli
av med ytterligare parkeringsplatser skulle betyda stora parkeringsproblem.
Vidare har det framkommit att Net Port vill för egen del ta hand om de parkeringsplatser
som finns mellan Pirgatan och gamla hamnkontoret. Dessa parkeringsplatser skulle
alltså inte stå till allmänhetens förfogande utan vara speciellt avsedda för de som
arbetar, studerar eller besöker någon inom Pirområdet.
Parkeringsproblemen i den södra delen av Karlshamn kommer under de kommande
åren öka betydligt. Parkeringsplatser är ett känsligt ämne och vi ser med oro på
framtiden om grupper ställs mot varandra utan att en alternativ lösning presenteras.
Frågor till kommunalrådet
- Hur och på vilket sett planerar kommunalrådet att arbeta med parkeringsplatser i
centrala Karlshamn?
- I vissa diskussioner har ett parkeringshus kommit på tal. Hur ser kommunalrådet
på att bygga ett parkeringshus i centrala Karlshamn?
- Ett annat alternativ skulle kunna vara att bygga ett parkeringshus väster om
Hinsetunneln. Ett parkeringshus som kunde svälja en stor mängd bilar.
Matarbuss in till centrum. Detta alternativ skulle kunna ge oss ett bilfritt centrum.
Ett bilfritt torg och gågator som är värde namnet. Hur ser kommunalrådet på
detta alternativ?
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) avger följande svar:
I kommunstyrelsen 2017-09-05 beslutades att inleda arbetet med avveckling av
industrispåren längs med Prinsgatan. Syftet med detta är bland annat att bereda
ytterligare parkeringsmöjligheter där även parkeringshus inbegrips.
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Utöver detta har det gjorts ett antal parkeringsutredningar. Den senaste har tagit bas i
tidigare utredningar och har tagit ett helhetsgrepp över parkeringssituationen i centrala
Karlshamn. Denna utredning kommer att presenteras för kommunstyrelsen och tekniska
nämnden under början av 2019. Utredningen kommer att ge förslag på hur p-avgifterna
kan justeras för att öka tillgången av parkeringsplatser för handelsändamål samtidigt
som boendes behov av parkeringsplatser tillgodoses.
I parkeringsutredningen bedöms området väster om Hinsetunneln som mindre lämpligt
att nyttja som parkeringsområde.
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§ 236 Interpellation om vattenförsörjningen - Lars Hasselgren (M) 2018/3963
Kommunfullmäktiges beslut
att svaret tas till handlingarna
Sammanfattning
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Lars Hasselgren (M) följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S):
De senaste åren har det med ökande frekvens kommit artiklar och insändare angående
vårt dricksvatten i södra Sverige. Många kommuner införde bevattningsförbud under
sommaren 2017. Detta bevattningsförbud återkom sommaren 2018.
Idag har Ronneby kommun fortfarande bevattningsförbud. Likaså Tingsryd. Nymölla
pappersbruk går på halvfart på grund av vattenbrist. Ivösjöns nivå är alldeles för låg för
att bruket skall få ta allt det vatten de behöver.
Konsultföretaget WSP har undersökt vattentillgången i Sverige och kommit fram till att
våra grundvattennivåer sjunker i Sverige. Detta gäller i synnerhet sydöstra delen av
landet. WSP uppmanar kommuner att samarbeta och att försöka begränsa såväl
industrins som hushållets vattenuttag.
Det ytliga grundvattnet är bara 9% av vad det brukar vara och det djupa grundvattnet är
bara 20% av det normala tillståndet.
I Karlshamns kommun hade vi bevattningsförbud under några månader både under
sommaren 2017 som 2018. Idag, långt in på hösten, balanserar vi på Miesjöns lägre
vattennivå. Vi mycket nära den undre gränsen, 94,48 meter.
Likadant är det i Mörrumsån. Det är sällan vi ser så lite vatten i forsarna. Vad gör vi om
nivån i Mien fortsätter att sjunka?
Kommunen står nu i startgropen för att bolagisera WA och samtidigt ge uppdraget till det
nya bolaget att bygga ett nytt vattenverk för 250 – 300 miljoner. Platsen för det nya
vattenverket är vid Långasjöns södra strand. Strax intill vårt gamla verk. Råvatten skall
tas från Långasjön (Miens vattendrag) och reservvatten från Mörrumsån. Båda dessa
vattendrag har idag extremt låga nivåer eller vattenflöden.
Vi Moderater har vid olika tillfällen tagit upp frågan om havsvatten som råvatten, men
detta är något som fallit bort i hanteringen.
Jag och många med mig ser framtida vattenförsörjning med oro. Därför vill jag ta upp
denna utmaning i KF och hoppas på ett uttömmande svar från kommunalrådet.
Frågor till kommunalrådet
- Vad finns det för beredskap i kommunen om Miens vattennivå sjunker under
94,48 meter?
- Är Karlshamns kommun positiv till en utredning som gäller råvatten från
Hanöbukten?
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Skulle Karlshamns kommun kunna ta på sig ledartröjan och bjuda in närliggande
kommuner till en ”hearing” angående havsvatten och ett gemensamt vattenverk?
Det skulle vara mycket intressant att höra hur koalitionen resonerar om
vattenförsörjningen i framtiden och vilka vattendrag som kan bli aktuella om
såväl grundvattnet, Miens och Mörrumsåns vatten sinar till så låg nivå att några
uttag från dessa vatten ej tillåts.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) avger följande svar:
Vattennivån på 94,48 meter över havet är en juridisk gräns som gäller som lägsta nivån i
sjön Mien. Vid varje läge måste bedömning göras hur vattenleveransen ska säkras när
nivån når 94,48. Rent faktiskt går det att fortsätta att nyttja vatten från sjön Mien.
Självklart är dialogen som förs med Länsstyrelsen i Kronoberg och Blekinge viktig inför
olika beslut.
När det gäller vårt intresse att utreda möjligheten att hämta färskvatten från Hanöbukten
så är detta det absolut sista alternativet så länge vi har sötvatten som rinner rakt ut i
Östersjön. Vi måste ha med oss att rening av havsvatten inte är energieffektivt och att
haven är förorenade av både kända och okända ämnen försvåras reningsprocessen.
Karlshamns kommun har informerat sig om möjligheterna till samverkan med andra
kommuner. Vår bedömning är i nuläget att kommunen i första hand måste göra det som
går snabbast, att säkra en ny reservvattentäkt. Vi arbetar med linjen att använda en
reservvattentäkt från Mörrumsån med ett maximalt uttag på 180 liter per sekund. Median
flöde i Mörrumsån är ca 25 m3 per sekund, Lägsta juridiska flöde är 6 m3 per sekund
sommartid. Denna sommaren har flödet varit 3 m3 per sekund. I dagsläget är flödet ca 4
m3 per sekund.
Vi kommer även fortsättningsvis att söka efter ytterligare alternativ och då kan ett
kommunöverspännande ledningsnät med grannkommunerna vara ytterligare en lösning.
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§ 237 Val av ledamot och ersättare i Curas Familjerättsnämnd 2018/4241
Kommunfullmäktiges beslut
att nominera följande ledamot och ersättare i FAMILJERÄTTSNÄMNDEN under Curas
direktion för åren 2019-2022:
Ledamot

Ersättare

Jan-Åke Berg (S)

Irené Ahlstrand Mårlind (M)

Sammanfattning
Curas Familjerättsnämnd utses, enligt kommunallagen och gällande reglemente för
familjerättsnämnden, av direktionen efter nominering av respektive medlemskommun.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-06
Beslutet skickas till
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Envar vald
Matrikeln
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
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§ 238 Val av krisledningsnämnd 2019-2022 2018/4242
Kommunfullmäktiges beslut
att utse följande ledamöter och ersättare, ordförande, förste vice och andre vice
ordförande i KRISLEDNINGSNÄMND 2019-2022
7 Ledamöter

7 Ersättare

Per-Ola Mattsson (S), ordf
Magnus Gärdebring (M), 2 v.ordf
Marie Sällström (S)
Tor Billing (SD)
Mats Dahlbom (C), 1 v.ordf
Elin Petersson (M)
Charlott Lorentzen (MP)

Marco Gustavsson (C)
Bodil Frigren Ericsson (L)
Annika Westerlund (S)
Håkan Abramsson (SD)
Andreas Saleskog (S)
Britt Jämstorp (KD)
Claes Jansson (MP)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2018-12-17 § 226 antagit reglemente för krisledningsnämnden.
Av reglementet framgår att kommunfullmäktige ska utse sju ledamöter, sju ersättare
samt ordförande, förste och andre vice ordförande.
Sverigedemokraterna har meddelat nomineringen till kommunkansliet, övriga
nomineringar har skett på valberedningens sammanträde.
Vid sammanträdet nominerar Björn Tenland Nurhadi (SD) Tor Billing (SD) såsom
ledamot istället för Björn Tenland Nurhadi (SD) som var valberedningens förslag.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-06
Beslutet skickas till
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft
Matrikeln
Hemsidan
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§ 239 Fyllnadsval av ledamot i Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande
2018/3897
Kommunfullmäktiges beslut
att bevilja begärd avsägelse
att välja Lena Häggblad (S) såsom ledamot i Stiftelsen för Skottsbergska gårdens
bevarande för åren 2019-2022
Sammanfattning
Kennet Bengtsson (S) har 2018-11-26 avsagt sig rubricerat uppdrag.
Såsom ny ledamot utses, efter nominering från Centerpartiet, Lena Häggblad (C).
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-06
Avsägelse, 2018-11-26
Beslutet skickas till
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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§ 240 Fyllnadsval av revisor - Jörgen Kronsell (MP) 2015/121
Kommunfullmäktiges beslut
att utse Jörgen Kronsell (MP) till revisor efter för tiden till och med avlämnandet av
revisionsberättelsen avseende 2018 års verksamhet
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2018-11-19 § 161 entledigat Jan Andersson (MP) från
uppdraget som revisor.
Miljöpartiet har inkommit med nominering av Jörgen Kronsell (MP) som ny revisor.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-07
Nominering
Protokollsutdrag KF § 161/2018 Entledigande från uppdraget som revisor - Jan
Andersson (MP)
Beslutet skickas till
Revisorerna
Vald revisor
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Utredare Anna Persson
Matrikeln
Hemsidan
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§ 241 Revidering av valet av revisorer avseende Bengt Olofsson (M) 2018/3804
Kommunfullmäktiges beslut
att korrigera valet av Bengt Olofsson (M) så att han är vald som revisor med undantag
av kulturnämnden och omsorgsnämnden
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-19 valdes Bengt Olofsson (M) såsom
revisor, med undantag av kulturnämnden och nämnden för arbete och välfärd. Det var
dock fel i den del som avser nämnden för arbete och välfärd. Istället ska undantaget
gälla omsorgsnämnden.
Genom förevarande beslut korrigeras valet av Bengt Olofsson (M) som revisor så att
han är vald med undantag av kulturnämnden och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-12
Protokollsutdrag KF § 163/2018 Val av revisorer 2019-2022
Beslutet skickas till
Revisorerna
Matrikel
Bengt Olofsson
Hemsidan
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§ 242 Handlingar för kännedom december 2018 2018/546
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom inkomna under tiden 5 november –
12 december 2018 redovisas:
Ärendenr

§

Datum

Ärende

2018/775

39

2018-11-27

Kallelse till årsstämma i Stadsvapnet i
Karlshamn AB

2018/2807

40-41

2018-11-16

Protokollsutdrag KS 2018-12-04, § 322,
Beslutsuppföljning december 2018 av genomförandet av kommunfullmäktiges beslut

