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Plats och tid Rådhussalen, kl. 17:00—19:01, ajournering kl.18:10 – 18:30 

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

 
Per Atmander (MP) 
Ulla Olofsson (M) 
Herman Falk (M) 
Jonas Lingvärn (SD) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 

 ersätter 
Charlott Lorentzen (MP) 
Magnus Sandgren (M) 
Catarina Flod (M)  
Ulrika Berggren (SD) 
Thor Ströberg (SD) 

 

    

Närvarande 
ersättare 

Johnny Persson (S) 
Christel Friskopp (S) 
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Gustafson (S) 
Kerstin Linde (S) 
Göran Svensson (S) 
Inger Löfblom Sjöberg (S) 
Elisabet Rosengren (S) 
Per-Ivar Johansson (C) 
Sofie Ekenberg (C) 
Britt Kilsäter (M) 
Per Erlandsson (M) 
Iman Omariat (L) 
Stefan Sörensson (L) 
Laila Johansson (KD) 
Lennart Ung (KD) 
Håkan Abdrahamsson (SD)  
Veronika Hertelendy (V) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Persson, utredare 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Annabel Cifuentes, kommunjurist 

 

Paragrafer §§ 26 - 72  

Utses att justera Tommy Larsson och Magnus Arvidsson 

Justeringsdatum  2019-04-15 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Annabel Cifuentes  
   
Ordförande  …………………………………………  
§§ 26 – 31, 33 – 
40, 42, 51 - 72 

Marie Sällström  
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Ordförande 
§ 32 

 
 
………………………………………… 

 Kenneth Hake  
   
Ordförande 
§ 41, 43 – 50 

 
…………………………………… 

 

 Gertrud Ivarsson  
   
Justerande ………………………………………… ………………………………………… 
          Tommy Larsson          Magnus Arvidsson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2019-04-08 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-04-16 

Tillkännages t.o.m.: 2019-05-07 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 26 Val av justerare / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Tommy Larsson (V) och Magnus Arvidsson (M) att justera protokollet samt att 
justering sker på måndagen den 15 april klockan 13:00 på kommunkansliet  
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§ 27 Fastställande av dagordning / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen 
 
Sammanfattning  
 
Ordföranden informerar om att vederbörande kommer att yrka att §§ 30-43 
återremitteras eller bordläggs, med motiveringen att presidiet har missat att berörda 
nämnder som fått anmärkning inte har fått yttra sig samt att ärendena därmed bör tas 
tillsammans på nästkommande möte.  
 
Vidare kommer ordföranden att yrka att §§ 52-55 återremitteras med motiveringen att 
årsredovisningarna avseende kommunalförbunden inte har beretts av presidiet, vilket de 
ska enligt gällande arbetsordning för kommunfullmäktige. Istället har de beretts av 
kommunstyrelsen. 
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§ 28 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter / 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) redogör för 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 4000 tkr. 
3455 tkr återstår. 
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§ 29 Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Rickard 
Holmberg (M) och Per Erlandsson (M) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med 6 mars 2019 till och med den 14 oktober 
2022 Rickard Holmberg (M) till ny ledamot efter Artur Hulu (M). Till ny ersättare efter 
Rickard Holmberg (M) utses Per Erlandsson (M) för samma tid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2019-03-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 30 Kommunens årsredovisning för 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet bordläggs 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2018 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets ekonomiska resultat 
uppgår till minus 110 mnkr för kommunen. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt 
underskott i förhållande till budget på minus 142 mnkr, vilket fördelar sig med cirka 
minus 52 mnkr för nämnderna och cirka minus 90 mnkr för finansförvaltningen.   
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen saknar en god ekonomisk hushållning 
utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt det ekonomiska 
resultatet. Det finns utvecklingsområden vad gäller uppföljning och analys av resultat 
och mål.  
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

- Bilaga Nämnders, bolags och förbunds resultatrapporter 2018 
- Bilaga Personalekonomisk redovisning 2018. 
- Bilaga Folkhälsobokslut 2018 
- Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 

 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 
Nämnders, bolags och förbunds resultatrapporter 2018 
Personalekonomisk redovisning 2018 
Folkhälsobokslut 2018 
KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs med motiveringen det finns ett samband mellan 
årsredovisning, revision och behandlingen av frågan om ansvarsfrihet samt att 
fullmäktige inte bör ta ställning till årsredovisningen annat än i samband med 
behandlingen av frågan om ansvarsfrihet.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om bordläggning under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om bordläggning.  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-04-08 

Sida 12(65) 

 

§ 31 Revisionsberättelse för år 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet bordläggs 
 
Sammanfattning 
 
De förtroendevalda revisorerna har i överlämnad revisionsberättelse gjort följande 
bedömningar: 
 
Vi bedömer sammantaget att nämnderna i Karlshamns kommun, förutom 
kommunstyrelsen och AV-nämnden, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder 
ansvarsfrihet men riktar anmärkning mot kommunstyrelsen och AV-nämnden för 
bristande styrning och ledning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium delar revisorernas bedömning med den motivering som 
framlagts, bristande styrning och ledning. Anmärkning ska därvid riktas mot 
kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs med anledning av att nämnden för arbete och 
välfärd och kommunstyrelsen inte har fått yttra sig över anmärkningarna i enlighet med 5 
kap. 32 § kommunallagen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om bordläggning under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om bordläggning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse år 2018 - presidiets protokoll 
Revisionsberättelse 
Revisorernas redogörelse för år 2018 
Djupare resonemang av 2018 års granskningar 
Granskning av årsbokslut årsredovisning 190325 
Granskningsrapport för år 2018 – Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamn Energi AB 
Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamns Hamn AB 
Granskningsrapport för år 2018 – Karlshamnsbostäder AB 
Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamnsfastigheter AB 
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Granskningsrapport för år 2018 – Kreativum i Blekinge AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
Nämnden för arbete och välfärd 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 32 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Marie Sällström (S), Gertrud Ivarsson (C) eller Iréne 
Ahlstrand-Mårlind (M) vid ärendets handläggning. 
 
Kenneth Hake (S) tjänstgör som ordförande vid ärendets handläggning. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet och tillstyrker 
att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att kommunstyrelsen 
ska få lämna förklaring över anmärkningarna. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 33 Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd år 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i nämnden för arbete och välfärd ansvarsfrihet 
och tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att nämnden för arbete 
och välfärd ska få lämna förklaring över anmärkningarna i årsredovisningen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 34 Ansvarsfrihet för nämnden för barn, ungdom och skola år 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola 
ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att de nämnder som 
berörs av en anmärkning inte har fått lämna förklaring över denna samt att 
ansvarsprövningen för nämnderna bör göras på ett och samma sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 35 Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i byggnadsnämnden ansvarsfrihet och 
tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att de nämnder som 
berörs av en anmärkning inte har fått lämna förklaring över denna samt att 
ansvarsprövningen för nämnderna bör göras på ett och samma sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 36 Ansvarsfrihet för gymnasienämnden år 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i gymnasienämnden ansvarsfrihet och 
tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att de nämnder som 
berörs av en anmärkning inte har fått lämna förklaring över denna samt att 
ansvarsprövningen för nämnderna bör göras på ett och samma sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 37 Ansvarsfrihet för fritidsnämnden för år 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i fritidsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att de nämnder som 
berörs av en anmärkning inte har fått lämna förklaring över denna samt att 
ansvarsprövningen för nämnderna bör göras på ett och samma sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 38 Ansvarsfrihet för kulturnämnden år 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kulturnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att de nämnder som 
berörs av en anmärkning inte har fått lämna förklaring över denna samt att 
ansvarsprövningen för nämnderna bör göras på ett och samma sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 39 Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i omsorgsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker 
att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att de nämnder som 
berörs av en anmärkning inte har fått lämna förklaring över denna samt att 
ansvarsprövningen för nämnderna bör göras på ett och samma sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 40 Ansvarsfrihet för tekniska nämnden år 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i tekniska nämnden ansvarsfrihet och tillstyrker 
att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att de nämnder som 
berörs av en anmärkning inte har fått lämna förklaring över denna samt att 
ansvarsprövningen för nämnderna bör göras på ett och samma sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 41 Ansvarsfrihet för valnämnden år 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Marie Sällström (S) vid ärendets handläggning. 
 
Gertrud Ivarsson (C) tjänstgör som ordförande vid ärendets handläggning. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i valnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att de nämnder som 
berörs av en anmärkning inte har fått lämna förklaring över denna samt att 
ansvarsprövningen för nämnderna bör göras på ett och samma sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 42 Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat 
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i överförmyndarnämnden ansvarsfrihet och 
tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att de nämnder som 
berörs av en anmärkning inte har fått lämna förklaring över denna samt att 
ansvarsprövningen för nämnderna bör göras på ett och samma sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 43 Investeringsbudget 2019 inkl över- och underskottsreglering bokslut 2018 
2018/2892 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet bordläggs 
 
Sammanfattning 
 
Nämnderna har i sina resultatrapporter för 2018 begärt att investeringsbudgeten för 
2019 ökar med 138 190 tkr beroende på tidsförskjutningar i projekt. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslår en ökning på 21 500 tkr som finansieras med upplåning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ny investeringsbudget 2019 inklusive över- och underskottsreglering bokslut 2018 
Över- och underskottsreglering från nämnder bokslut 2018 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs tillsammans med årsredovisningen och 
ärendena avseende ansvarsprövningen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om bordläggning under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om bordläggning.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef Mats Sellfrid  
Controller Susanne Andersen  
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§ 45 Arbetsordning för kommunfullmäktige 2019/1336 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta arbetsordningen för kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som utöver 
kommunallagen ska gälla för kommunfullmäktiges sammanträden och handläggningen 
av ärenden.  
 
I arbetsordningen ska bl.a. regleras antalet ledamöter i kommunfullmäktige, när 
sammanträden ska hållas, anmälan av hinder att delta i sammanträden, inkallande av 
ersättare och deras tjänstgöring, vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts, rätten 
att delta i kommunfullmäktiges överläggningar, förfarandet vid omröstningar, 
handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, formerna för justeringen av 
protokollet och fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.   
 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige har uppdaterats utifrån nya kommunallagen 
(2017:727) och SKL:s underlag (Arbetsordning för fullmäktige; Ett underlag för lokala 
bedömningar).  
 
Förslaget på arbetsordningen har tagits fram av kanslichef Erik Bergman.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-01 
Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 2015-04-13 
Förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Yrkanden  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjuristerna 
Kommundirektören 
Författningssamlingen 
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§ 46 Förslag till Karlshamns kommun - Det gamla stadsvapnet ska återgå som 
symbol för Karlshamn 2018/3743 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att förklara förslaget besvarat 
 
att använda stadsvapnet i följande dokument: protokoll, delegationsbeslut, 
vänortssamarbeten, avtal, författningssamlingen samt annars vid högtidliga tillfällen och 
i sammanhang då vi särskilt vill betona stadens historia och särställning 
 
att i övrigt använda stadssiluetten i enlighet med tidigare beslut 
 
att uppdra kommunstyrelsen att genomföra erforderliga kompletteringar av grafiska 
profilen 
 
Sammanfattning 
 
I ett förslag till Karlshamns kommun har föreslagits att det gamla stadsvapnet ska återgå 
som symbol för Karlshamns kommun. Förslagsställaren motiverar förslaget med att han 
anser stadssiluetten vara virrig.  
 
2004 antog kommunfullmäktige i Karlshamns kommun en ny grafisk profil med 
stadssiluetten som logotyp. I det beslutet ingick beslut om begränsning av 
användningen av stadsvapnet. Beslutet innebär att vi vid högtidliga tillfällen och i 
sammanhang då vi vill betona stadens historia och särställning använder stadsvapnet 
som symbol. Stadsvapnet ägs och förvaltas av Karlshamns kommun, på samma sätt 
som vi förvaltar andra, äldre kommunvapen. Vapnen är registrerade hos Patent- och 
registreringsverket och för stöd i heraldiska frågor svarar Riksarkivet.   
 
Det finns självfallet för- och nackdelar med både stadsvapnet och stadssiluetten. En 
nackdel med stadsvapnet är att det kan förefalla gammaldags men det är samtidigt en 
fördel i och med att det signalerar historisk kontinuitet. En nackdel med stadssiluetten är 
att den saknar historisk förankring, men vid tiden för framtagandet föreföll mer tidsenlig.  
 
Stadsvapnet har använts för att symbolisera Karlshamn sedan år 1666. En mycket stor 
andel av kommunerna använda sina historiska stadsvapen som symbol för kommunen. 
Karlshamns stadsvapen har inte riktigt använts i den omfattning som antogs vid 
antagandet av grafiska profilen 2004. I dagsläget används stadsvapnet i delar av 
författningssamlingen, vid kontakter med vänorter samt vid högtidligheter såsom vigslar.  
 
Vid en samlad bedömning föreslås att stadssiluetten fortsatt används för den 
kommunala kommunikationen och i enlighet med grafiska profilen medan stadsvapnet 
ska användas för nämnda dokument: protokoll, delegationsbeslut, avtal, 
vänortssamarbeten, författningssamlingen samt annars vid högtidliga tillfällen och i 
sammanhang då vi särskilt vill betona stadens historia och särställning.  
 
Beslutet föranleder att kompletteringar behöver göras av den grafiska profilen vilket 
uppdras kommunstyrelsen.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-08 
Förslag till Karlshamns kommun, 2018-10-26 
Registerutdrag från Patent- och registreringsverket 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Samtliga nämnder 
Kommunikationschef Annette Sandberg 
Kanslichef Erik Bergman  
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§ 47 Utredning om cirkus med djur på kommunal mark 2017/1334 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Andreas Saleskog (S) och Annacarin Leufstedt (S) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-04-09 lämnat in motion om cirkus med djur på kommunal mark. I 
motionen föreslogs kommunfullmäktige besluta 
 
att utreda möjligheterna för Karlshamns kommun att vid upplåtelse av kommunägd mark 
kunna ha möjlighet att neka upplåtelse till kringresande cirkusar där uppvisandet av icke 
domesticerade djur ingår. 
 
Motionärerna skrev att ett förbud för vilda djur på cirkus är en principiellt viktig fråga. 
Djurs välmående är viktigare än det kortvariga nöje som en cirkusföreställning ger 
åskådarna. Många av de djur som turnerar med cirkusar utsätts för stress vid 
transporter. Deras utevistelse begränsas till tillfälliga inhägnader och konsterna är ofta 
onaturliga för djuren. Motionärerna lyfte särskilt fram problematiska situationer för 
elefanter och sjölejon.  
 
Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2018-10-22 och beslut togs om att bifalla 
motionen, KF § 138/2018. 
 
Liknande motioner har lämnats in i ett flertal kommuner i Sverige under de senaste åren. 
Rättsfall visar att förvaltningsrätter både har avslagit överklaganden och upphävt beslut 
från kommunfullmäktige samt att Kammarrätt har avslagit överklaganden, i ärenden med 
liknande motioner.  
 
Det är främst utifrån ordningslagen (1993:1617) som tillstånd söks hos 
Polismyndigheten för att använda en markyta och sätta upp en cirkusföreställning. Enligt 
ordningslagen 2 kap 2 § gäller det som sägs i lagen om allmänna sammankomster även 
för cirkusföreställningar. För att anordna en allmän sammankomst på en offentlig plats 
krävs det enligt ordningslagen tillstånd. 
 
Enligt 3 kap. 2 § ordningslagen ska Polismyndigheten inhämta yttrande från kommunen 
innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker 
ansökan, får tillstånd inte meddelas. Här finns alltså möjlighet till vetorätt för kommunen. 
 
Att förbjuda icke domesticerade djur på cirkus genom lokala ordningsföreskrifter vid 
upplåtelse av kommunal mark är inte möjlig, utifrån de ramar som ordningslagen ställer 
upp för den kommunala föreskriftsrätten. 
 
Djurskyddsfrågor regleras i djurskyddslagstiftningen. Den 14 juni 2018 fattade riksdagen 
beslut om en ny djurskyddslag, vilken träder ikraft 2019-04-01. 
Från och med den 1 januari 2019 kommer elefanter och sjölejon att vara förbjudna att 
uppvisa på cirkus, enligt djurskyddsförordningen (2018:1204) 35 §. Vad gäller djur på 
cirkus är det, enligt djurskyddsförordningen, Jordbruksverket som har föreskriftsrätt. 
 
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning. 
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Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-12 
Motion om cirkus med djur på kommunal mark – Andreas Saleskog (S) och Annacarin 
Leufstedt (S) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
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§ 48 Namnbyte för gymnasienämnden 2018/3411 
 Kommunfullmäktiges beslut 
 
att gymnasienämnden får namnet Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) väckte vid gymnasienämndens sammanträde 2018-09-27 ärende 
om namnändring för gymnasienämnden. Förslaget var att gymnasienämnden ska få 
namnet gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eftersom vuxenutbildning utgör en 
stor del av nämndens verksamhetsområde. Cecilia Holmberg (M) föreslog att 
gymnasienämnden skulle fatta beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
gymnasienämnden från och med årsskiftet 2018/2019 heter gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
 
Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde 2018-12-06 § 72, där beslut togs om  
 
att bordlägga ärendet och att den nya gymnasienämnden skulle fatta beslut i ärendet 
vid sammanträdet 2019-01-24 
 
att då ärendet återupptas till behandling skall en ekonomisk konsekvensanalys finnas 
med i beslutsunderlaget. 
 
Vid gymnasienämndens presidium 2019-01-10 konstaterades att namnändringen inte 
skulle medföra några kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag GN § 6/2019 Namnbyte för gymnasienämnden, initiativ väckt av Cecilia 
Holmberg (M) 
 
Yrkanden  
 
Elin Petersson (M) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Kommunikationsenheten 
Författningssamlingen 
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§ 49 Revidering av maxtaxa för barnomsorg 2019 2019/299 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att i enlighet med regeringens beslut, höja inkomsttaket till 47 490 kr per månad för 
vårdnadshavare som har barn i förskola och skolbarnomsorg från och med att 
kommunfullmäktiges beslut den 8 april vinner laga kraft 
 
Sammanfattning 
 
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ersättningen betalas ut två gånger per år.  
 
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för vårdnadshavare som har barn i  
förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2019. 
Inkomsttaket höjs från att varit 46 080 kr per månad till 47 490 kr.  
 
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna per månad föreslås bli enligt nedan. 
 
Förskolebarn 
Barn 1 3% Max 1425 kr 
Barn 2 2% Max 950 kr 
Barn 3 1% Max 475 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd 
Barn 1 2,2% Max 1045 kr 
Barn 2 1,2% Max 570 kr 
Barn 3 0,8% Max 380 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar) 
Barn 1 2% Max 950 kr 
Barn 2 1% Max 475 kr 
Barn 3 1% Max 475 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn från skolår 4  
Barn Upptill 15 tim/vecka:  15.01 tim/vecka och över: 
Barn 1 1,4% Max 665 kr  2% Max 950 kr 
Barn 2 0,7% Max 332 kr  1% Max 475 kr 
Barn 3 0,7% Max 332 kr  1% Max 475 kr 
Barn 4  Ingen avgift   Ingen avgift 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BUS § 5/2019 Revidering av maxtaxa för barnomsorg 2019 
Gällande barnomsorgstaxa 
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Beslutet skickas till 
 
Barn- och ungdomsnämnden 
Författningssamlingen 
Verksamhetschef Torsten Berg 
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§ 50 Revidering av gemensam dokumenthanteringsplan för Karlshamns 
kommun 2016/3397 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderad dokumenthanteringsplan 
 
Sammanfattning 
 
Samtliga av kommunens nämnder antog 2016 en gemensam dokumenthanteringsplan 
utifrån Sydarkiveras standard. Behov av revidering har uppstått, varvid verksamheterna 
har gått igenom planen och lämnat förslag till uppdatering.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-11 
Reviderad dokumenthanteringsplan, 2019-02-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kanslichef Erik Bergman 
Arkivföreståndare Julia Solokof 
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§ 51 Uppföljning av intern kontroll för 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna nämndernas uppföljning av intern kontroll för 2018 
 
Sammanfattning 
 
Uppföljning av nämndernas internkontroll ska redovisas till kommunfullmäktige i 
samband med delårsrapport och bokslut. 
 
Bifogat finns alla nämnders uppföljning för föregående år 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-03-19 
AV intern kontroll 2018 
BN intern kontroll 2018 
BUS intern kontroll 2018 
BUS IK bilaga tionde året 2018 
BUS IK bilaga könsstereotypa val 
FN intern kontroll 2018 
GN intern kontroll 2018 
GN IK bilaga dispens 2018 
GN IK bilaga särskilt stöd 2018 
KS intern kontroll 2018 
KS IK bilaga ekonomi 20018 
ON intern kontroll 2018 
TN intern kontroll 2018 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Samtliga nämnder 
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§ 52 Årsredovisning år 2018 för Räddningstjänsten Västra Blekinge 2019/1038 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning år 2018 för Räddningstjänsten Västra Blekinge har inkommit 
 2019-03-07. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Revisionsrapport 2018 
Direktionsprotokoll 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det skulle ha beretts 
av kommunfullmäktiges presidium i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, 
inte av kommunstyrelsen.   
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 53 Årsredovisning år 2018 för Västblekinge Miljö AB 2019/1038 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning år 2018 för Västblekinge Miljö AB har inkommit 2019-03-21. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 VMAB 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det skulle ha beretts 
av kommunfullmäktiges presidium i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, 
inte av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Revisorerna Västblekinge Miljö AB 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 54 Årsredovisning år 2018 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
2019/1038 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling har granskat årsredovisningen 
och direktionens förvaltning i Kommunsamverkan Cura Individutveckling för år 2018. 
Granskningen har utförts enligt kommunallag och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 
Revisionsberättelse 2018 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det skulle ha beretts 
av kommunfullmäktiges presidium i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, 
inte av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 55 Årsredovisning 2018 för Miljöförbundet Blekinge Väst 2019/1038 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2018 för Miljöförbundet Blekinge Väst föreligger.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det skulle ha beretts 
av kommunfullmäktiges presidium i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, 
inte av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och yrkandet om återremiss under 
proposition och finner kommunfullmäktige biträda yrkandet om återremiss.  
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 56 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 2018/3870 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Den organisationsförändring som genomförts genom vissa verksamheters övergång 
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen ska även omfatta sotningsverksamheten, 
varför en ny § 26 förts i in reglementet.  
 
Paragrafen lyder: Kommunstyrelsen ansvarar för drift av sotningsverksamheten. 
Myndighetsutövningen gällnade sotning ankommer på Räddningstjänsten Blekinge 
Väst. 
 
Revideringen innebär att reglementet överensstämmer med de faktiska förhållanden 
som gäller rent organisatoriskt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-12 
Förslag på reviderat reglemente, 2019-04-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 57 Revidering av reglemente för teknik- och fritidsnämnden 2018/3878 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 225 om reglemente för teknik- 
och fritidsnämnden.  
 
Den organisationsförändring som genomförts innebär att sotningsverksamheten förs 
över från teknik- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.  
 
Revideringen innebär att reglementet överensstämmer med de faktiska förhållanden 
som gäller rent organisatoriskt.  
 
Ett förtydligande i reglementet har lags till om båtplatser och upplåtelse av mark för 
privata bryggor och sjöbodar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-20 
Förslag på reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden  
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson 
Kanslichef Erik Bergman 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Författningssamlingen 
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§ 58 Revidering av reglemente för revisorerna 2018/3921 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderat reglemente för revisorerna 
 
Sammanfattning 
 
Reglementet för revisorerna revideras utifrån en diskussion som kommunfullmäktiges 
presidium haft med revisorernas presidium.  
 
Förtydliganden har gjorts i § 1 angående de olika uppdragen som lekmannarevisorn 
respektive den auktoriserade revisorn har i bolagen.  
 
I § 19 har förtydligats att revisorerna ska närvara vid kommunfullmäktige sammanträde i 
de fall som ordföranden bjuder in. Annars gäller att i ärenden som avser och berör 
revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i kommunfullmäktige. 
 
I § 21 har tydliggjorts vilken rutin som ska gälla för redovisning av revisorernas olika 
rapporter till kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivles, 2019-03-27 
Reviderat reglemente för revisorerna 
Reglemente för revisorerna, antaget 2018-12-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Författningssamlingen 
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§ 59 Revidering av IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022 2018/1819 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderad IT- och informationssäkerhetspolicy för resterande år t.o.m. 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 98 policy för IT och informationssäkerhet. Med 
anledning av organisationsförändring har behov av revidering uppstått. Ansvar för 
kommunens IT-verksamhet har övergått från tekniska nämnden till kommunstyrelsen 
varvid policyn behöver justeras för att tydliggöra ansvarsfördelningen. I samband med 
denna justering har en helhetsöversyn gjorts av dokumentet och mindre uppdateringar 
har gjorts.   
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-20 
IT- och informationssäkerhetspolicy 2018, reviderad 2019 
IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-06-18 § 98 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
Förvaltningscheferna 
IT-chef Frank Hansson 
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§ 60 Dialog mellan revisorerna och AV-nämndens ordförande angående 
pågående granskning / 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet bordläggs 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till följd av att övriga ärenden gällande 
årsredovisning och ansvarsprövning bordläggs eller återremitteras 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden prövar om yrkandet biträds av kommunfullmäktige och finner att 
kommunfullmäktige biträder det.   
 
Skickas till  
 
Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 61 Överföring av handläggning och tillsyn av tobaksvaror m.m. till 
Miljöförbundet Blekinge Väst 2019/988 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överföra kommunens verksamhet inom handläggning och tillsyn av tobaksprodukter, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll av försäljning av receptfria 
läkemedel till Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
att verksamheten förs över den 1 juli 2019 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst fullgör sedan kommunalförbundets bildande Sölvesborgs 
och Olofströms kommuners åtaganden enligt tobakslagen, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om försäljning av vissa receptfria 
läkemedel inom ramen för sina åtaganden på miljö- och hälsoskyddsområdet. För 
Karlshamns del har denna verksamhet inte hanterats av miljönämnden, utan av 
kommunstyrelsen, varvid den aldrig fördes över till förbundet när det bildades.  
 
Den 1 juli 2019 träder ny tobakslagstiftning i kraft, vilken innebär att försäljning av 
tobaksvaror blir tillståndspliktigt. I samband med denna lagändring ökar kommunernas 
behov av att samordna sitt arbete inom området för att upprätthålla en effektiv, 
rättssäker och ändamålsenlig organisation. Den nya lagstiftningen ställer högre krav på 
kvalificerad handläggning inom tobakslagstiftningen och utredningsarbetet för att få 
försäljningstillstånd kommer att bli mer omfattande än dagens anmälningsplikt. 
Bedömningen är att det kommer att krävas en ny organisation för att möta kraven på ett 
hållbart och långsiktigt sätt. Vidare kan kommunen nyttja sina resurser på ett mer 
effektivt sätt genom att samarbeta inom organet Blekinge Väst. I stället för att bygga 
varsin organisation kan en gemensam, stabil verksamhet utformas inom förbundet och 
utföra arbete på ett likartat sätt i alla de tre kommunerna.  
 
Initiativ kring att samla tillsynsverksamhet även avseende alkoholservering och öl klass 
II har tagits inom samverkansorganet och utredning av frågan har genomförts. För 
Karlshamn, vilken är enda kommunen som inte har fört över tobakshanteringen till 
Miljöförbundet redan, innebär lagändringen den 1 juli 2019 att föreslagen 
verksamhetsöverföringen måste hanteras i två steg för att säkerställa att kommunen 
möter de nya lagkraven redan vid halvårsskiftet. Kommunen förslås att inom ramen för 
befintlig förbundsordning föra över hanteringen av tobaksvaror, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel till Miljöförbundet. Förbundet är 
positivt till verksamhetsöverföringen och föreslår att den bör genomföras samtidigt som 
den nya tobakslagstiftningen träder i kraft. När verksamheten överförs tar förbundet över 
tjänsten som alkoholinspektör/tobakshandläggare i Karlshamns kommun, vilken 
tillsammans med förbundets tobaksinspektörer utgör den gemensamma organisationen 
för handläggning och tillsyn inom området för hela Blekinge Väst. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-05 
 
Beslutet skickas till 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 
Kommunkansliet 
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§ 62 Fastställande av taxa för handläggning och tillsyn enligt lagen om tobak 
och liknande produkter m.m. 2019/1040 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa avgifter för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
att avgifterna därmed ersätter tidigare avgifter inom området 
 
att ny taxa tillämpas från och med den 1 juli 2019 
 
Sammanfattning 
 
I december 2018 beslutade Riksdagen om ny tobakslag (lag om tobak och liknande 
produkter), lagen träder i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagstiftningen innebär att 
försäljning av tobaksvaror blir förenat med tillståndsplikt, i stället för den tidigare 
anmälningsplikten. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för ansökan om tillstånd och för 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, samt för kontroll enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel.  
 
Anmälnings- respektive tillsynsavgifter inom området regleras i dagsläget i samma taxa 
som handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Med det nya tillståndskravet förslås 
avgifterna delas utifrån ansvarsområde och regleras i två separata taxor.  
 
Avgifterna som avser alkohollagen samverkas inom organet Blekinge Väst genom den 
gemensamma alkoholhandläggaren och –inspektören. Avgifterna för handläggning och 
tillsyn för tobak och liknande produkter samt för kontroll av receptfria läkemedel har inför 
att den nya lagstiftningen träder i kraft diskuterats inom länet. Förslaget är att 
ansökningsavgifter för tobakstillstånd fastställs till en fast nivå. Därutöver övergår 
Karlshamn till samma avgiftsmodell som tillämpas av Miljöförbundet Blekinge Väst inom 
området.  
 
Länets tobakshandläggare har under vintern och våren samverkat kring arbetet inför att 
lagstiftningen träder i kraft. I detta arbete har en uppskattning av tidsåtgärd för hantering 
av de nya handläggningsrutinerna gjorts. Inom Blekinge Väst har ett förslag 
innehållande något lägre avgifter än handläggarnas tagits fram för ställningstagande av 
medlemskommunerna. Förslaget är att kommunerna i västra Blekinge fastställer 
likalydande taxor. Avgiftsnivån är beroende av vilken grad av självfinansiering 
kommunen önskar uppnå inom området. Med hänsyn tagen till kommunens 
folkhälsopolicy och det faktum att det är svårt att argumentera för samhällsnyttan av 
tobaksförsäljning rekommenderas att självfinansieringsgraden av verksamheten är hög, 
för att i så liten grad som möjligt finansieras med skattemedel. Då det råder stor 
osäkerhet kring antalet ansökningar om försäljningstillstånd och därefter antal 
försäljningsställen som kräver tillsyn som kommer att finnas i kommunen har 
avgiftsnivåerna förslagits utifrån uppskattad tidsåtgång att hantera ansökan respektive 
att avgiften beräknas utifrån faktiskt tidsåtgång vad avser utförd tillsyn.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-09 
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Förslag om avgifter för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter m.m. 
Gällande avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen m.m. 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Tobakshandläggare Anna Dahlqvist 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 63 Taxehöjningar på betalparkeringar i innerstan 2019/557 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras  
 
Sammanfattning 
 
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun 
inte har blivit justerad på över 10 år. För att hålla jämförbara taxor med liknande 
kommuner så anser förvaltningen att dessa ska höjas. 
 
Nuvarande taxor och parkeringszoner är inte rätt reglerade enligt tidigare beslut, 
kommunfullmäktige 2007-11-05 § 195, utifrån hur det idag är skyltat och uppmärkt. 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige besluta om följande: 
 
Att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon. 
 
Att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon. 
 
Att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon. 
 
Att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon. 
 
Att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30 
kr/dag eller 400 kr/mån. Motivering till föreslagen taxa är att avgiften inte får vara högre 
på uppställning av fordonet i förhållande till torgplatsen. Torghandlare har rätt att 
avräkna momsen för parkeringsavgiften vid deklarationen. 
 
Att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan 
behålla 1 kr/tim. 
 
Den tänkta taxehöjningen skulle innebära en höjning av intäkterna med ca 1 000 000 
sek/år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 30/2019 Förslag på taxehöjning på betalparkeringar i innerstan 
Tjänsteskrivelse 
Karta över parkeringszoner i Karlshamns innerstad 
5.32 Taxa för parkeringsavgifter 
Protokoll KF § 195/2007 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att p-skiva införs i innerstan och att kommunen inte 
ska ha några parkeringsavgifter   
 
Bodil Frigen Ericsson (L) yrkar avslag till förslaget med undantag av de två sista att-
satserna.  
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Lars Hasselgren (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att Moderaterna 
har lämnat in en motion där Moderaterna föreslår utredning av p-skivor och 
konsekvenserna av ett införande av p-skivor, samt med motiveringen att han ifrågasätter 
om det är förenligt med kommunallagen att låta torghandlare köpa parkeringskort för 
400 kr per månad 
 
Mats Dahlbom (C) och Tommy Larsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer sitt yrkande om att ärendet ska avgöras idag och yrkandet om 
återremiss under proposition. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder att ärendet ska återremitteras röstar JA. 
Den som biträder förslaget om att ärendet ska avgöras idag röstar NEJ.  
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 2 vice ordf. Ja 
Magnus Gärdebring (M) Ja 
Elin Petersson (M) Ja 
Magnus Arvidsson (M) Ja 
Lars Hasselgren (M) Ja 
Charlotta M Sjöqvist (M) Ja 
Ulf Ohlsson (M) Ja 
Anna Arlid (M) Ja 
Rickard Holmberg (M) Ja 
Emanuel Norén (L) Ja 
Bodil Frigren-Ericsson (L) Ja 
Britt Jämstorp (KD) Ja 
Lars-Olof Larsson (KD) Ja 
Björn Tenland Nurhadi (SD) Ja 
Gudrun Johansson (SD) Ja 
Mona Wettergren (SD) Ja 
Görgen Lennarthsson (SD) Ja 
Tor Billing (SD) Ja 
Ulf Lind (SD) Ja 
Tommy Mikkelsen (SD) Ja 
Ulla Olofsson (M) Ja 
Herman Falk (M) Ja 
Jonas Lingvärn (SD) Ja 
Margaretha Lennarthsson (SD) Ja 
Marie Sällström (S) ordf. Nej 
Gertrud Ivarsson (C) Nej 
Per-Ola Mattsson (S) Nej 
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Annika Westerlund (S) Nej 
Leif Håkansson (S) Nej 
Xhani Bardhi (S) Nej 
Ulla Sandgren (S) Nej 
Jan Bremberg (S) Nej 
Monica Nobach (S) Nej 
Fredrik Nilsson (S) Nej 
Katrin Johansson (S) Nej 
Jan-Åke Berg (S) Nej 
Susanne Olsson (S) Nej 
Kenneth Hake (S) Nej 
Linda Winnetoft (S) Nej 
Tommy Persson (S) Nej 
Lena Sandgren (S) Nej 
Anders Karlsson (S) Nej 
Sofie Dahlqvist (S) Nej 
Marco Gustavsson (C) Nej 
Mats Dahlbom (C) Nej 
Ola Persson (C) Nej 
Lena Häggblad (C) Nej 
Claes Jansson (MP) Nej 
Tommy Larsson (V) Nej 
Lena Johansson (V) Nej 
Per Atmander (MP) Nej 

 
Omröstningen utfaller med 24 JA och 27 NEJ. Kommunfullmäktige har därvid beslutat 
att ärendet ska återremitteras.  
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 64 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2019/915 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Olofström, Sölvesborg och 
Miljöförbundet Blekinge väst göra en ny översyn av föreskrifterna 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner är föråldrade och behöver uppdateras utifrån 
gällande lagstiftning och rekommendationer. 
 
Likalydande föreskrifter i samtliga medlemskommuner underlättar för 
tillsynsmyndigheten i sitt tillsynsarbete och möjliggör en effektivare handläggning. Det är 
också lämpligt ur allmänhetens perspektiv att så långt möjligt ha samma bestämmelser 
inom det område där den gemensamma tillsynsmyndigheten verkar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner inkl. kartbilaga A 
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns 
kommun, KF § 109, 2002-06-03. 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att giftormar ska ändras till reptil och spindeldjur. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar att skrivningen avseende reptiler ändras så att den i 
möjligaste mån följer Kalmar kommuns skrivning gällande reptiler. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och framför följande 
tilläggsförslag: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en ny översyn av 
föreskrifterna samt undersöka hur andra har kommuner har formulerat sina föreskrifter, 
till exempel Kalmar kommun.  
 
Beslutsgång  
 
Ordföranden prövar först om Björn Tenland Nurhadis (SD) yrkande biträds av 
kommunfullmäktige och finner att Björn Tenland Nurhadis yrkande avslås.  
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Den som biträder Björn Nurhadis förslag röstar NEJ.  
 
Marie Sällström (S) ordf. Ja 
Gertrud Ivarsson (C) Ja 
Per-Ola Mattsson (S) Ja 
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Annika Westerlund (S) Ja 
Leif Håkansson (S) Ja 
Xhani Bardhi (S) Ja 
Ulla Sandgren (S) Ja 
Jan Bremberg (S) Ja 
Monica Nobach (S) Ja 
Fredrik Nilsson (S) Ja 
Katrin Johansson (S) Ja 
Jan-Åke Berg (S) Ja 
Susanne Olsson (S) Ja 
Kenneth Hake (S) Ja 
Linda Winnetoft (S) Ja 
Tommy Persson (S) Ja 
Lena Sandgren (S) Ja 
Anders Karlsson (S) Ja 
Sofie Dahlqvist (S) Ja 
Marco Gustavsson (C) Ja 
Mats Dahlbom (C) Ja 
Ola Persson (C) Ja 
Lena Häggblad (C) Ja 
Claes Jansson (MP) Ja 
Britt Jämstorp (KD) Ja 
Tommy Larsson (V) Ja 
Lena Johansson (V) Ja 
Per Atmander (MP) Ja 
Lars-Olof Larsson (KD) Nej 
Björn Tenland Nurhadi (SD) Nej 
Gudrun Johansson (SD) Nej 
Mona Wettergren (SD) Nej 
Görgen Lennarthsson (SD) Nej 
Tor Billing (SD) Nej 
Ulf Lind (SD) Nej 
Tommy Mikkelsen (SD) Nej 
Jonas Lingvärn (SD) Nej 
Margaretha Lennarthsson (SD) Nej 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 2 vice ordf. Avstår 
Magnus Gärdebring (M) Avstår 
Elin Petersson (M) Avstår 
Magnus Arvidsson (M) Avstår 
Lars Hasselgren (M) Avstår 
Charlotta M Sjöqvist (M) Avstår 
Ulf Ohlsson (M) Avstår 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-04-08 

Sida 54(65) 

 

Anna Arlid (M) Avstår 
Rickard Holmberg (M) Avstår 
Emanuel Norén (L) Avstår 
Bodil Frigren-Ericsson (L) Avstår 
Ulla Olofsson (M) Avstår 
Herman Falk (M) Avstår 

 
Omröstningen utfaller med 28 JA, 10 NEJ, och 13 AVSTÅR. Kommunfullmäktige har 
därvid beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Därefter prövar ordföranden Per-Ola Mattssons tilläggsförslag, att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att i samverkan med Olofström, Sölvesborg och Miljöförbundet Blekinge väst 
göra en ny översyn av föreskrifterna.  
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har biträtt tilläggsförslaget.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektören 
Förvaltningscheferna 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 65 Förvärv av del av fastigheten Duveryd 5:1 2019/1050 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering där Karlshamns kommun 
förvärvar cirka 66 hektar av fastigheten Duveryd 5:1 i Karlshamns kommun för 
sammanlagt tjugosexmiljonerfyrahundratusen (26 400 000 kr) och ge kommunstyrelsens 
ordförande samt kommundirektören i uppdrag att efter säljarnas påskrift underteckna 
avtalet 
 
att investeringsutgiften för förvärvet, kostnaden för lantmäteriförrättning samt eventuella 
övriga erforderliga investeringsmedel tas ur kommunstyrelsens projekt 1100 för 
strategisk utveckling 
 
Sammanfattning 
 
Överlåtelsen avser del av fastigheten Duveryd 5:1 i Karlshamns kommun. Arealen 
uppgår till cirka 66 hektar.  
 
Fastigheten Duveryd 5:1 ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum, helt inom 
utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv av del av denna 
fastighet möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens intentioner i område B6 
Duveryd och J3 Västra infarten samt ny väg inklusive cykelväg mellan Janneberg och 
riksväg 29. 
 
Den överenskomna ersättningen motsvarar vad kommunen betalade för markförvärvet i 
Janneberg. Värdet bedöms vara motsvarande då liknande förväntningsvärden kan 
tänkas föreligga mot bakgrund av översiktsplanens intentioner. 
 
I samband med förvärvsdiskussionerna har parterna överenskommit att säljarna ska 
erbjudas jakträtten samt att arrendera jordbruksmarken inom området tills marken ska 
användas till annat. 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-03-11 
Överenskommelse om fastighetsreglering del av fastigheten Duveryd 5:1 
Kartabilaga - förvärv av del av fastigheten Duveryd 5:1 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 66 Föroreningssituation samt förslag på åtgärder på fastigheterna Tostarp 
3:51 och 4:86, f.d. Viking Timber resp. Garden Center 2019/925 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att hos regeringen ansöka om tillstånd till expropriation av fastigheterna Tostarp 3:51 
och Tostarp 4:86 
 
att kommunen, förutsatt att expropriationstillstånd lämnas, åtar sig huvudmannaskapet 
och därmed genomför åtgärdsförberedelser, åtgärder samt miljökontroll på fastigheterna 
Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86 
 
Sammanfattning 
 
AB Viking Timber (556044-3169) har bedrivit verksamhet på två fastigheter i Asarum 
(Karlshamn Tostarp 3:51 och 4:86). Företaget har gått i konkurs och konkursförvaltaren 
konstaterar i skrivelse daterad 2014-05-24 att fastigheterna är behäftade med 
miljöproblem. Värdet på fastigheterna bedöms vara negativt. Konkursboet har därför 
bestämt sig för att abandonera fastigheterna (att göra dem herrelösa). 
 
Genomförda undersökningarna visar att området är förorenat av bland annat dioxin, 
klorfenol och organiska kolväten samt att detta medför vissa miljö- och hälsorisker.  
Undersökningarna behöver kompletteras med ett antal provtagningar, bl. a. krävs 
provtagning av deponin av trärester ”med mera”. 
 
Fastigheten Tostarp 3:51 ligger delvis inom Långasjöns vattenskyddsområde, vilket 
medför en risk att föroreningar kan nå Långasjön och kommunens råvattentäkt 
 
Fastigheterna står utan tillsyn och har sedan de övergavs utsatts för skadegörelse inkl. 
bränder som kan förvärra miljöskadorna och kan utgöra en risk för kommunens invånare 
och besökande. 
 
Kommande moment i efterbehandlingsprocessen är åtgärdsförberedelser (där även 
kompletterande provtagningen kan ingå), åtgärder och miljökontroll. 
 
Kommunen kan genom expropriation, bli huvudman för bland annat åtgärds-
förberedelser och saneringsåtgärder samt genomföra nödvändiga upphandlingar utan 
att ta på sig något eget ansvar för de befintliga miljöföroreningarna.  
För att länsstyrelsen ska kunna ansöka om bidrag för åtgärdsförberedelser, åtgärder 
och miljökontroll hos Naturvårdsverket krävs att det finns en huvudman för saneringen. 
Huvudmannen måste vara staten (SGU) eller kommunen. Expropriation ger alltså 
kommunen möjlighet att erhålla bidrag för den fortsatta efterbehandlingen av området. 
 
Förvärvar kommunen fastigheterna genom köp, byte eller gåva får kommunen som 
fastighetsägare, fullt ansvar för befintliga miljöföroreningar och kan då inte ansöka om 
bidrag för vidare efterbehandling av området. 
 
För att kommunen ska få rådighet över fastigheten och därmed säkerställa kommunens 
råvattentäkt i Långasjön samt för att skydda kommunens invånare och säkerställa 
fastigheternas användning på lång sikt bör kommunen genom expropriation, ta över 
äganderätten för de abandonerade fastigheterna samt ta på sig huvudmannaskapet för 
de återstående efterbehandlingsåtgärderna och genomföra desamma. 
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Beslutsunderlag 
 
Bilaga 1 - Kartor 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Kenneth Hake (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 67 Införande av Karlshamnsförslaget 2019/592 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att införa Karlshamnsförslaget  
 
att därmed ersätta Förslag till Karlshamns kommun 
 
att förändringen verkställs den 1 maj 2019 
 
att paragrafen Medborgarförslag stryks i samtliga reglementen 
 
Sammanfattning 
 
Som ett led i att utveckla inflytandet för kommuninvånarna införs en modell för inflytande 
som mer dynamiskt ger möjlighet till större engagemang, dialog och diskussion. 
 
Karlshamnsförslaget bygger på att kommuninvånarnas lämnade förslag publiceras på 
webben för omröstning och diskussion. Kommuninvånarna kan dela förslagen vidare för 
att skapa diskussion och föra fram sina åsikter till beslutsfattarna på ett aktivt, 
inkluderande sätt. Ett sådant förfarande ger också kommunen en uppfattning om 
förslagets förankring bland medborgarna och vidare en möjlighet att kunna rikta sina 
insatser mot frågor som berör på ett bredare plan. 
 
Samtliga kommuninvånare ska kunna lämna förslag till kommunen oaktat ålder eller om 
personen har utländsk bakgrund och inte har kommunal rösträtt. Förslagen ska lämnas 
via kommunens e-tjänst för ändamålet, vid behov ska kommunen hjälpa 
förslagslämnaren att lägga in sitt förslag. Förslaget måste röra sådant som kommunen 
har ansvar för. Det får inte strida mot lag eller författning för att det ska accepteras. 
Vidare får det inte röra sig om en felanmälan, synpunkt eller klagomål då det finns andra 
sätt att lämna sådan återkoppling till kommunen, rör förslaget sådant ska 
förslagslämnaren hjälpas rätt. Inte heller får förslaget röra personärenden eller 
myndighetsutövning mot enskild person.  
 
De förslag som uppfyller kriterierna för att hanteras publiceras på kommunens hemsida 
under en 90-dagars period då kommuninvånarna bjuds in att rösta på förslaget om de 
anser att det bör genomföras. De förslag som under perioden uppnår 75 stycken röster 
eller fler presenteras för ansvarig nämnd. Anser nämnden att det är ett förslag att arbeta 
vidare med kan nämnden ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utreda det. 
 
Förslagslämnaren ska få återkoppling kring vad som händer med förslaget. De förslag 
som når upp till 75 röster avrapporteras årligen under kommunfullmäktiges 
februarisammanträde eller, om fullmäktige ej sammanträder i februari, närmast därefter 
kommande sammanträde.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-05 § 169 genom revidering av 
demokratiprogrammet att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag till kommunen. 
Denna möjlighet har upprätthållits sedan dess i form av Förslag till Karlshamns 
kommun. Genom förevarande beslut upphör hanteringen av förslag till Karlshamns 
kommun.  
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Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-04 
Regler för hantering och handläggning av Karlshamnsförslaget, 2019-02-04 
Principer för hantering och handläggning av Förslag till Karlshamns kommun, 2015-01-
20 § 40 
 
Beslutet skickas till 
 
Hemsidan 
Kanslichef Erik Bergman 
Utredare Anna Persson 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 68 Behovet av att aktualitetspröva översiktsplan Karlshamn 2030 2019/709 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att översiktsplan Karlshamn 2030 fortfarande är aktuell 
 
att det inte föreligger behov av att starta en mer omfattande aktualitetsprövning 
 
Sammanfattning 
 
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan, som omfattar 
hela kommunen. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som inte är juridiskt 
bindande. Planen ska ge stöd för kommande beslut om mark- och vattenanvändning 
och bebyggelseutveckling i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen. 
 
Översiktsplanernas strategiska funktion stärktes när PBL ändrades 2011 (SFS 
2010:900), avsikten var att göra planerna mer strategiska och visionära. I Karlshamns 
översiktsplan, Karlshamn 2030, presenteras strategier, principer och initiativ kring 
Karlshamns utveckling de kommande tjugo åren. Visionerna i Karlshamn 2030 har 
hämtats in genom en bred dialog med medborgare, privata aktörer, myndigheter och 
kommunala förvaltningar, förbund och bolag. Översiktsplanen antogs av 
kommunfullmäktige den 4 maj 2015 och består av tre delar samt tre tematiska tillägg, 
Utvecklingsstrategier, Fakta och underlag, Miljökonsekvensbeskrivning, Vindbruksplan, 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och en Bevarande- och utvecklingsplan 
för Karlshamns innerstad. 
 
Översiktsplanens användande och genomförande pågår på olika nivåer, i form av 
fördjupningar (ändringar), programarbeten och detaljplaner. Översiktsplanen rymmer 
cirka 2 000 nya bostäder liksom stora utvecklingsområden för olika verksamheter och 
endast ett mindre antal av dessa lägen har utnyttjats sedan översiktsplanens 
antagande. Därtill finns outnyttjade byggrätter i redan framtagna detaljplaner. 
 
Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 27 § ska kommunfullmäktige minst en gång under 
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 §. 
Frågan om behovet av en aktualitetsprövning har nu väckts.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att en mer omfattande aktualitetsöversyn av 
Karlshamn 2030 inte bör göras i detta skede. Ett intensivt arbete pågår med att 
planmässigt genomföra översiktsplanens utvecklingsstrategier och betydande anspråk 
på nya bebyggelseområden har inte framförts sedan översiktsplanen antogs. Inte heller 
andra frågor har lyfts som är i strid med gällande översiktsplan och som behöver 
utredas i ett större sammanhang och översiktsplanen har inte ändrats så att dess 
tydlighet försämrats. 
 
En mer omfattande aktualitetsprövning görs lämpligen längre fram, under denna eller 
under nästa mandatperiod, då planens användande/genomförande nått längre och 
resultatet har kunnat följas upp och utvärderas. I bedömningen har även vägts in att 
kommunens resurser inom Stadsbyggnadsavdelningen ska användas på ett så effektivt 
sätt som möjligt. 
 
Den sammantagna bedömningen är att översiktsplanen fyller sin funktion som aktuellt 
inriktningsdokument och översiktsplaneringen i Karlshamns kommun har utvecklas till 
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en kontinuerlig planering där huvudinriktningen förfinas genom fördjupningar av 
översiktsplanen och i strategiska programarbeten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-26 
Utvecklingsstrategier med kartbilaga 
Fakta och underlag med kartbilaga 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Vindbruksplan med kartbilaga 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad 
Samrådsredogörelse 
Särskilt utlåtande 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Boverket  
Länsstyrelsen i Blekinge län  
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Tingsryds kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kristianstads kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Näringslivschef Mathias Wijk 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 69 Handlingar för kännedom april 2019 2019/786 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2018/3816 5/19 2019-03-07 Dom 2019-03-05 – Beslut om upphävande  
   av KF § 164/2018 
 
2018/3823 6/19 2019-03-07 Dom 2019-03-05 – Förvaltningsrätten 
   avslår överklagandet 
 
2019/690 8/19 2019-03-12 Protokollsutdrag KS § 81/2019 
   Beslutsuppföljning 
 
2019/2807 9/19 2019-03-12 Protokollsutdrag KS § 77/2019  
   Beslutsuppföljning 5 mars 2019 av genom- 
   förandet av kommunfullmäktiges beslut 
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§ 70 Framtida styrelsesammansättning i Kreativum i Blekinge AB 2018/3220 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att den befintliga styrelsen i Kreativum i Blekinge AB får fortsatt uppdrag till och med 
2019 års utgång 
 
att därmed välja följande styrelse för Kreativum i Blekinge AB 
 
7 ledamöter 
 
Per-Ola Mattsson (S), ordförande 
Annika Westerlund (S), vice ordförande 
Gertrud Ivarsson (C) 
Paul Hedlund (L) 
Anders Englesson (MP) 
Magnus Gärdebring (M) 
Tommy Strannemalm (SD) 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om köp av Kreativum i Blekinge AB har diskussioner 
förts om en breddad representation av aktörer i bolagets styrelse. För att möjliggöra en 
sådan nyordning i styrelsen bereds för närvarande en ny bolagsordning inom bolaget. 
 
I syfte att ge bolaget tid att genomföra förändringen föreslås att den befintliga styrelsen 
ska väljas till och med 2019 års utgång. Bolagets ordförande har initierat ärendet vid 
arbetsutskottet sammanträde 2019-03-18.  
 
Styrelsen för Kreativum i Blekinge AB ska därmed bestå av 
 
Per-Ola Mattsson (S), ordförande 
Annika Westerlund (S), vice ordförande 
Gertrud Ivarsson (C) 
Paul Hedlund (L) 
Anders Englesson (MP) 
Magnus Gärdebring (M) 
Tommy Strannemalm (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Ägarombud 
Matrikeln 
Hemsidan 
Utredare Anna Persson 
Administratör Aili Martinsson 
VD Mathias Roos 
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§ 71 Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Berno Runsten (KD) 
2018/3829 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Dan Munthers (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i överförmyndar-
nämnden 
 
att till ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Dan Munther (KD) utse Berno 
Runsten (KD) för tiden till och med 2022 års utgång 
 
Sammanfattning 
 
Dan Munther (KD) har i mail daterat 2019-03-07 uppgivit att han vill bli entledigad från 
uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden då sammanträdestiderna samman-
faller med tiderna för mötena i AV-nämnden där han också har uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Dan Munther (KD) daterat 2019-03-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 72 Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden - Kerstin Ifvarsson (S) 
2018/3824 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Berith Gustavsson (S) utse Kerstin Ifvarsson 
(S) 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-18, § 17, att entlediga Berith Gustavsson (S) 
från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kerstin Ivarsson 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 


