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Plats och tid Rådhussalen, kl. 17.00 - 21.43, ajournering kl. 1g:01 - 19:21 samt
kl. 21:17 - 21:27

Beslutande Marie Sällström
Gertrud lvarsson
I röne Ahlstrand-Mårlind
Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Leif Håkansson
Ulla Sandgren
Jan Bremberg
Monika Nobach
Jan-Ake Berg
Susanne Olsson
Kenneth Hake gg 73-107
Linda Winnetoft
Tommy Persson
Lena Sandgren
Anders Karlsson
Sofie Dahlqvist
Marco Gustavsson
Mats Dahlbom
Ola Persson
Lena Häggblad
Charlott Lorentzen
Magnus Gärdebring
Elin Petersson
Magnus Sandgren
Magnus Arvidsson
Catarina Flod
Lars Hasselgren
Charlotta M Sjöqvist
Ulf Ohlsson
Anna Arlid
Rickard Holmberg
Bodil Frigren Ericsson
Britt Jämstorp
Lars-Olof Larsson
Björn Tenland Nurhadi
Mona Wettergren
Görgen Lennarthsson
Tor Billing SS 73-107
Ulrika Berggren
Ulf Lind
Tommy Mikkelsen
Thor Ströberg
Tommy Larsson
Lena Johansson
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Johnny Persson (S)
Ulf Gustavsson (S)
Kerstin Gustafson (S)
Kerstin Linde (S)
Göran Svensson (S)
lnger Löfblom Sjöberg (S)
Elisabet Rosengren (S)
Per-lvar Johansson (C)
Sofie Ekenberg (C)
Mats Bondesson (C)
SofiWennerberg (MP)
Per Atmander (MP)
Ulla Olofsson (M)
Herman Falk (M)
Britt Kilsäter (M)
lman Omairat (L)
Jonas Lingvärn (SD)
Margaretha Lennarthsson (SD)
Dan Andersson (SD)

Ersätter
Xhani Bardhi (S)
Fredrik Nilsson (S)

Katrin Johansson (S)

Claes Jansson (MP)

Emanuel Nor6n (M)

Gudrun Johansson (SD)

Laila Johansson (KD)
Lennart Ung (KD)
Veronika Hertelendy (V)

Daniel Wäppling, kommundirektör
Annette Sandberg, kommunikationschef
Anna Persson, utredare
Annabel Cifuentes, kommunjurist
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef
Anette Ericsson, verksamhetscontroller
Lars Beckman, kommunal revisor
Lars Eriksson, yrkesrevisor
Mats Olsson, VD Karlshamns hamn

Paragrafer SS 73-1 17

Utses att justera Anders Karlsson och Ulf Ohlsson

Justeringsdatum 201 9-05-27
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Kenneth Hake
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Tillkännagivande av justerat protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beslutsdatum: 2019-05-20

Tillkännages fr.o.m. : 2019-05-28

Tillkännages t.o.m.: 2019-06-18

Protokollet förvaras: Rådhuset
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$ 73 Val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Anders Karlsson (S) och Ulf Ohlsson (M) att justera protokollet och att justering
sker måndagen den 27 maj k|.16:00 på kommunka""ti"tW 
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$ 74 Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

att inkomna ärenden gällande entledigande och fyllnadsval av ledamöter, ärendet
gällande investeringsbudgeten 2019 samt ärendet gällande ansvarsfrihet for tekniska
nämnden 201I läggs till dagordningen

att därmed fastställa dasordnins." 
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$ 75 Redovisnin g kommu nfullmäktiges och komm u nstyrelsens oförutsedda
utgifter

Kommunfullmäktiges beslut

att redovisningen läggs till handlingarna

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordforande Per-Ola Matsson (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
345stkråterstår 
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$ 76 Kommunens årsredovisning för 2018 20191346

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna årsredovisningen for år 2018

Sammanfattning

Arsredovisning 2018 för Karlshamns kommun har upprättats. Arets ekonomiska resultat
uppgår till minus 1 10 mnkr for 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 må|.

Till årsredovisningen finns fyra bilagor.
- Bilaga Nämnders, bolags och förbunds resultatrapporter 2018
- Bilaga Personalekonomisk redovisning 2018.
- Bilaga Folkhälsobokslut 2018
- Bilaga KK|K (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram

Beslutsunderlag

Arsredovisning 2018
Nämnders, bolags och förbunds resultatrapporter 2018
Personalekonomisk redovisning 201 8
Folkhälsobokslut 2018
KK|K (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram

Yrkanden

Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till

Karlshamns
kommun

Revisorerna
Ekonomiavdelningen

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

WWK
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$ 77 Revisionsberättelse för är 2018 20191346

Kommunfullmäktiges beslut

att revisionsberättelsen läggs till handlingarna

Sammanfattning

Revisorern a har 2019-03-28 överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 med tillhörande
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna
ansvarsfrihet, men riktar anmärkning mot kommunstyrelsen och nämnden för arbete och
välfärd för bristande styrning och ledning. Revisorerna tillstyrker att kommunens
årsredovisning för är 2018 godkänns, men delar inte till alla delar kommunstyrelsens
bedömning avseende huruvida synnerliga skäl föreligger i förhållande till återställandet
av underskottet i balanskravsutredningen.

Kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd har inkommit med förklaringar
över anmärkningarna.

Revisionen redogör för revisionsberättelsen är 2018 på kommunfullmäktiges
sa m m anträ de 20 1 9-05-22

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för är 2018
Revisorernas redogörelse för är 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskningar
Granskning av årsredovisning för är 2018
Granskningsrapport för år 2018 - Stadsvapnet i Karlshamn AB med tillhörande bilaga
Granskningsrapport for år 2018 - Karlshamn Energi AB
Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamns Hamn AB
Granskningsrapport for år 2018 - Karlshamn kombiterminal AB
Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamnsbostäder AB med tillhörande bilaga
Granskningsrapport for år 2018 - Kreativum i Blekinge AB
Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamnsfastigheter AB
Protokollsutdrag KS S 12812019 Svar på revisorernas kritik mot kommunstyrelsen
Svar på revisorernas kritik mot kommunstyrelsen
Protokollsutdrag AV S 5712019 Förklaring över anmärkningar som framställts i

revisionsberättelsen f ör 201 8
Svar på skrivelse från revisionens lekmannastyrelse 2019-04-18\WK
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$ 78 Ansvarsprövning för kommunstyrelsen är 2018 201gl34;i

Kommunfullmäktiges beslut

att kommunstyrelsen och de enskilda fortroendevalda i kommunstyrelsen beviljas
ansvarsfrihet för år 2018

att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och ledning i enlighet
med revisorernas motivering

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Marie Sällström (S)
Gertrud lvarsson (C)
I 16ne Ahlstrand-Mårlind (M)
Per-Ola Mattsson (S)
Annika Westerlund (S)
Marco Gustavsson (C)
Charlotte Lorentzen (MP)
Magnus Gärdebring (M)
Tor Billing (SD)
Ulf Lind (SD)
Elin Petersson (M)
Lena Sandgren (S)
Jan-Ake Berg (S)
Anna Arlid (M)
Claes Jansson (MP)
Magnus Sandgren (M)
Jan Bremberg (S)
Leif Håkansson (S)
Björn Tenland Nurhadi (SD)

Kerstin Gustafsson (S)
Per-lvar Johansson (C)
Herman Falk (M)
lnger Löfblom Sjöberg (S)
Elisabeth Rosengren(S)
Sofie Ekenberg (C)
Per Atmander (MP)
Britt Kilsäter (M)
Margaretha Lennartsson
Dan Andersson (SD)

Kenneth Hake (S) tjänstgör som ordförande vid ärendets handläggning.

Sammanfattning

Revisorernahar 2019-03-28 överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 med tillhörande
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet, men riktar
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och ledning. Revisorerna
menar att bristerna avser framförallt avsaknad av framförhållning och förmåga att ta
initiativ i grundläggande ekonomiska frågor.

Kommunstyrelsen har 2019-05-06 inkommit med en förklaring över revisorernas
anmärkning i vilken kommunstyrelsen anfor att dialogqqmeQ"revisionen inte har
fungerat. Detta bedöms vara av mindre "'o.\([ & K k_
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Beslutsunderlag

Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för är 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskningar
Protokollsutdrag KS S 12812019 Svar på kritik mot kommunstyrelsen
Svar på revisorernas kritik mot kommunstyrelsen

Yrkanden

Kenneth Hake (S) yrkar att kommunfullmäktige ska rikta kritik mot revisionen för att inte
följt god revisionssed.

Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till de två första att-satserna men avslag till
Kenneth Hakes förslag.

Beslutsgång
Ordföranden prövar först kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige
biträda förslaget.

Ordföranden prövar därefter yrkandet om att rikta kritik mot revisionen för att inte ha följt
god revisionssed. Ordföranden fi nner kom m unfu I lmäktige biträda förslaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning fastställs:
Den som biträder yrkandet röstar JA och den som inte bitråder yrkandet röstar NEJ.

Ulla Sandgren (S)
Monica Nobach (S)
Susanne Olsson (S)
Kenneth Hake (S)
Linda Winnetoft (S)
Tommy Persson (S)
Anders Karlsson (S)
Sofie Dahlqvist (S)
Mats Dahlbom (C)
Ola Persson (C)
Lena Häggblad (C)
Johnny Persson (S)
Ulf Gustavsson (S)
lnger Löfblom Sjöberg (S)
Elisabet Rosengren (S)
Per-lvar Johansson (C)
Sofie Ekenberg (C)
SofiWennerberg (MP)
Per Atmander (MP)
Magnus Arvidsson (M)
Catarina Flod (M)
Lars Hasselgren (M)
Ulf Ohlsson (M)
Rickard Holmberg (M)
Bodil Frigren-Ericsson (L)
Britt Jämstorp (KD)

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
*"'\\!0 W.K 4-
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Lars-Olof Larsson (KD)
Mona Wettergren (SD)
Görgen Lennarthsson (SD)
Ulrika Berggren (SD)
Tommy Mikkelsen (SD)
Thor Ströberg (SD)
Ulla Olofsson (M)
Herman Falk (M)
Britt Kilsäter (M)
lman Omairat (L)
Jonas Lingvärn (SD)
Margaretha Lennarthsson (SD)
Dan Andersson (SD)
Tommy Larsson (V)
Lena Johansson (V)
Kerstin Gustafson (S)
Kerstin Linde (S)
Björn Tenland Nurhadi (SD)
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Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Ej röstat

Omröstningen utfaller med 19 JA, 20 NEJ, 4 AVSTAR samt 1 EJ RöSTAT
Kommunfullmäktige har därvid beslutat att inte biträda yrkandet.

Reservationer

Kenneth Hake (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande

W
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$ 79 Ansvarsprövning för nämnden för arbete och välfärd år 2018 2019/346

Kommunfullmäktiges beslut

att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas
ansvarsfrihet för år 2018

att rikta anmärkning mot nämnden för arbete och välfärd för bristande styrning och
ledning

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Ulla Sandgren (S)
Jan-Ake Berg (S)
Sofie Dahlqvist (S)
Tommy Persson (S)
Elin Petersson (M)
Ulla Olofsson (M)
Bodil Frigren-Ericsson (L)
SofiWennerberg (MP)

Sammanfattning

Kerstin Gustafsson (S)
Göran Svensson (S)
Elisabeth Rosengren (S)
lnger Löfblom Sjöberg (S)
Herman Falk (M)
Britt Kilsäter (M)

Revisorernahar 2019-03-28 överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 med tillhörande
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i nämnden för arbete och välfärd ansvarsfrihet,
men riktar anmärkning mot nämnden för arbete och välfärd för bristande styrning och
ledning. Revisorerna framför i revisionsberättelsen att det negativa resultatet pä 42
miljoner kronor, tillsammans med en oacceptabel oförmåga att vidta åtgärder för en
budget i balans, utgör grunden för revisorernas allvarliga kritik.

Nämnden för arbete och välfärd har 2019-04-29 inkommit med en förklaring över
revisorernas anmärkning.

Kom m u nfullmäktiges presidiu m föreslår att komm u nful lmäktige riktar anmärkn i ng mot
nämnden för arbete och välfärd med den motivering som framlagts av revisorerna.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för är 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskningar
Granskning av årsredovisning för är 2018
Protokollsutdrag AV S 5712019 Förklaring över anmärkningar som framställts i

revisionsberättelsen f ör 201 8
Svar på skrivelse från revisionens lekmannastyrelse 2019-04-18WW
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$ 80 Ansvarsfrihet för nämnden för barn, ungdom och skola år 2018 20191346

Kommunfullmäktiges beslut

att nämnden för barn, ungdom och skola och de enskilda fortroendevalda i nämnden
beviljas ansvarsfrihet för år 2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Susanne Olsson (S)
Linda Winnertoft (S)
SofiWennerberg (MP)
Rickard Holmberg (M)
Anna Arlid (M)
Mona Wettergren (SD)

Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för är 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskni
Granskning av årsredovisning för är 2018

Göran Svensson (S)
lnger Löfblom Sjöberg (S)
Per Atmander (MP)
Britt Kilsäter (M)
Herman Falk (M)
Margaretha Lennarthsson (SD)

Sammanfattning

Revisorernahar 2019-03-28 överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 med tillhörande
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

l'li(w K
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$ 81 Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2018 2019t946

Kommunfullmäktiges beslut

att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet
tör är 2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte foljande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Jan Bremberg (S)
Tommy Persson (S)
Kerstin Linde(S)
Magnus Sandgren (M)
Görgen Lennartsson (SD)
Ulf Lind (SD)
Margaretha Lennarthsson (SD)

Göran Svensson (S)
lnger Löfblom Sjöberg (S)
Elisabet Rosengren (S)
Herman Falk (M)

Dan Andersson (SD)

Sammanfattning

Revisorernahar 2019-03-28 överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 med tillhörande
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att
kom m unfullmäktige bevi ljar ledamöterna i bygg nadsnäm nden ansvarsfri het.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för är 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskninga/ ,2./t n ,
Gransknins av årsredovisnins för år 201a IWV% K
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$ 82 Ansvarsfrihet för gymnasienämnden år 2018 20191346

Komm unfullmäktiges beslut

att gymnasienämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet
tör är 2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Susanne Olsson (S)
Charlott Lorentzen (MP)
Elin Petersson (M)
Magnus Arvidsson (M)
Britt Jämstorp (KD)
Mona Wettergren (SD)
Ulrica Berggren (SD)
Johnny Persson (S)

Göran Svensson (S)
Per Atmander (MP)
Herman Falk (M)
Britt Kilsätter (M)
Laila Johansson (KD)
Margaretha Lennarthsson (SD)
Dan Andersson (SD)
Kerstin Gustafsson (S)

Sammanfattning

Revisorernahar 2019-03-28 överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 med tillhörande
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att
kom m unfu I I mäktige bevi ljar ledamöterna i gymnasienäm nden ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för är 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskningar, ,t.fl) A,/
Granskning av årsredovisning för år 2018 .x[;(' 
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$ 83 Ansvarsfrihet för fritidsnämnden är 2018 20191346

Kommunfullmäktiges beslut

att fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för
är 2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Linda Winnetoft (S)
Magnus Sandgren (M)
Magnus Arvidsson (M)
Görgen Lennarthsson (SD)

Kerstin Gustafsson (S)
Herman Falk (M)
Britt Kilsäter (M)
Margareta Lennarthsson (SD)

Sammanfattning

Revisorernahar 2019-03-28 överlämnat revisionsberättelsen for år 2018 med tillhörande
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att
kom m u nfu I I mäktige beviljar ledamöterna i fritidsnäm nden ansvarsfri het.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för är 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskningar
Granskning av årsre-dovisnins for år zorc yntrfufl k
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$ 84 Ansvarsfrihet för kulturnämnden är 2018 20191346

Kommunfullmäktiges beslut

att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för
är 2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Lena Sandgren (S)
Lena häggblad (C)
Ulla Olofsson (M)
Mona Wettergren (SD)

Kerstin Gustafsson (S)
Per-lvar Johansson (C)
Herman Falk (M)
Margaretha Lennarthsson (SD)

Sammanfattning

Revisorernahar 2019-03-28 överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 med tillhörande
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kulturnämnden ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för är 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskningar
Gransknins av årsre?ovisnins for år 2018 
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$ 85 Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2018 20191346

Kommunfullmäktiges beslut

att omsorgsnämnden och de enskilda fortroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet
för år 2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Magnus Arvidsson (M)
Leif Håkansson (S)
Monica Nobach (S)
I röne Alstrand-Mårlind (M)
Ulla Olofsson (M)
lman Omairat (L)

Sammanfattning

Britt Kilsäter (M)
Kerstin Gustafsson (S)
Göran svensson (S)
Herman Falk (M)

Revisorernahar 2019-03-28 överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 med tillhörande
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att
kom m u nfullmäktige beviljar ledamöterna i omsorgsnäm nden ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för är 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskningay z ./)
Granskning av årsre-dovisning for år ,0;ä' 
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$ 86 Ansvarsfrihet för valnämnden år 2018 20191346

Kommunfullmäktiges beslut

att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år
2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Marie Sällström (S)
Gertrud lvarsson (C)
I röne Ahlstrand-Mårlind

Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för är 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskn
Granskning av årsredovisning för är 2018

tngal

Kerstin Gustafsson (S)
Per-lvar Johansson (C)
Herman Falk (M)

Kenneth Hake (S) tjänstgör som ordförande vid ärendets handläggning

Sammanfattning

Revisorerna har 2019-03-28 överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 med tillhörande
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att
kom m unfullmåktige beviljar ledamöterna i val näm nden ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Kwr
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$ 87 Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden är 2018 20191346

Kommunfullmäktiges beslut

att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas
ansvarsfrihet för år 2018

Sammanfattning

Revisorernahar 2019-03-28 överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 med tillhörande
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i överförmyndarnämnden ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för är 2018
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$ 88 Ansvarsfrihet för direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge är 2018
2019/1038

Kommunfullmäktiges beslut

att årsredovisningen, revisionsberättelsen och revisionsrapporten över granskning av
årsredovisningen för Räddningstjänsten Västra Blekinge läggs till handlingarna

att bevilja Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion och de enskilda
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Kenneth Hake (S)
Ola Persson (C)

02-27

Kerstin Gustafsson (S)
Per-lvar Johansson (C)

Sammanfattning

Arsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport över granskning av
årsredovisningen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har inkommit till
kommunfullmäktige.

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma. Revisorerna tillstyrker att forbundets
årsredovisning godkänns.

Beslutsunderlag

Arsredovisning 201 8 Räddningstjänsten Västra Blekinge
Revisionsberättelse 20 1 8 Rädd ningstjänsten Västra Bleki nge
Revisionsrapport över granskning av årsredovisningen 2018 Råddningstjänsten Västra
Blekinge
Protokollfrån sam

u}(

ntr-äde med Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion 2019-

K
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$ 89 Ansvarsfrihet för direktionen för Kommunsamverkan Cura lndividutveckling
är 2018 2019/1038

Kommunfullmäktiges beslut

att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Kom m u nsamverkan Cura
lndividutveckling läggs till handlingarna

att bevilja Kommunsamverkan Cura lndividutvecklings direktion och de enskilda
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Jan-Ake Berg (S)
Sofie Dahlqvist (S)
I röne Ahlstrand-Mårlind (M)

Kerstin Gustafsson (S)
Göran svensson (S)
Herman Falk (M)

Sammanfattning

Arsredovisning och revisionsberättelse för år 2018för Kommunsamverkan Cura
lndividutveckling har inkommit till kommunfullmäktige 2019-03-21 .

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma. Revisorerna tillstyrker att förbundets
årsredovisning godkänns.

Beslutsunderlag

Arsredovisning 201 8 Kommunsamverkan Cura lndividutveckling
Revisionsberättelse 201 8 Kommunsamverkan Cura lndividutveckling k
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$ 90 Ansvarsfrihet för direktionen för Miljöförbundet Blekinge Väst år 2018
2019/1038

Kommunfullmäktiges beslut

att årsredovisningen, revisionsberättelsen och revisionsrapporten över granskning av
årsredovisningen för Miljöförbundet Blekinge Väst läggs till handlingarna

att bevilja Miljöförbundet Blekinge Västs direktion och de enskilda förtroendevalda i

direktionen ansvarsfrihet för år 2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Lena Sandgren (S)
Magnus Gärdebring (M)
Bodil Frigren-Ericsson (L)

K

Kerstin Gustafsson (S)
Herman Falk (M)

Sammanfattning

Arsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport över granskning av
årsredovisningen för Miljöförbundet Blekinge Väst har inkommit till kommunfullmäktige

Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att
forbundets årsredovisning godkänns.

Beslutsunderlag

Arsredovisning 201 8 Miljöförbundet Blekinge Väst
Revisionsberättelse 201 8 Miljöförbundet Blekinge Väst
Revisionsrapport över granskning av årsredovisningen 2018 Miljöförbundet Våstra Blekinge
Protokollsutdrag $ 18 2019 från sammanträde med Miljöförbundet Blekinge Västs direktion
2019-03-07
Protokollsutdrag $ 33 2019 från sammanträde med Miljöförbundet Blekinge Västs direktion
2019-04-04
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$ 91 Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet (FINSAM) i Blekinge
fän år 2018 2019/1038

Kommunfullmäktiges beslut

att årsredovisn i ngen, revisionsberättelsen och granskn i ngsrapporten för
Samordningsförbundet i Blekinge län läggs till handlingarna

att bevilja Samordningsförbundet i Blekinge läns styrelse och dess ledamöter
ansvarsfrihet för år 2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Annika Westerlund (S)

Sammanfattning

Kerstin Gustafsson (S)

Arsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för Samordningsförbundet i

Blekinge län har inkommit till kommunfullmäktige 2019-03-26.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet

Beslutsunderlag

Skrivelse till förbundets medlemmar angående revision 2018
Arsredovisning 2018 Samordningsforbundet i Blekinge län
Revisionsberättelse 2018 Samordningsförbundet i Blekinge län
Granskningsrapport 2018 Samordningsförbundet i Blekinge länwk
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$ 92 Reviderade avgifter för torghandel 2019/541

Kommunfullmäktiges beslut

att anta avgifter, exklusive moms, för torghandel med höjning i tre steg inklusive
indexreglering tills vi har nått föreslagen nivå då avgiften övergår till att enbart justeras
via indexreglering.

Sammanfattning

Revideringen av torghandelsföreskrifterna kräver vissa justeringar av avgifterna för
torghandelsplatser. När taxan ändå revideras höjs den också, både för att i ökad
utsträckning täcka de kommunala kostnaderna men också för att
konkurrensneutraliteten mellan torghandlarna och centrumbutikerna ska förbättras.

Fisktorget utgår från taxan.

Taxorna höjs enligt nedanstående och i övrigt foreslår inga höjningar utöver index. Nivå
för dagtaxa sätts till 5 o/o av årsavgiften.

2020 2021 2022
Fast stor 6 000 kr 7 980 kr 10 613 kr
Dagstaxa stor 300 kr 399 kr 531 kr
Fast liten 5 500 kr 7 315 kr 9 729 kr
Daqstaxa liten 275 kr 366 kr 487 kr

Enfastuttag
1Oamp/dao 60 kr 63 kr 66 kr
Enfastuttag
10amp/år 1 900 kr 1 995 kr 2 095 kr

16 amp/dag 105 kr 110kr 116 kr
16 amplär 3 788 kr 3 977 kr 4 176 kr

32 amp/dao 210 kr 221 kr 232kr
32 amplär 5 677 kr 5 961 kr 6 259 kr
Julgransförsälining 1 337 kr 1 778 kr 2 365 kr

Beslutsunderlag

Markförvaltare Marti n Ei narssons tjänsteskrivelse, 20 1 9-04-1 1

Förslag på nya avgifter för torghandel

Beslutet skickas till

Författningssam I ingen
Markförvaltare Martin Einarsson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Näringslivschef Mathias Wijk K
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$ 93 Avgifter för parkering på kommunal tomtmark 2019/1506

Kommunfullmäktiges beslut

att avgiftsbelägga ytorna i kartbilagor A, B, C och D.

att taxan på ytorna följer det som idag är Blå zon.

Sammanfattning

TrafikJGatuservice har for avsikt att avgiftsbelägga, underhålla och administrera de
aktuella ytorna.

På detta sätt koncentreras kommunens parkeringsverksamhet under samma
verksamhet som idag har hand om parkeringar på allmänplatsmark samt att trafik-
/gatuservice får täckning för underhållskostnader på kommunal tomtmark.

Beslutsunderlag

Markförvaltare Martin Einarssons tjänsteskrivelse, 201 9-04-1 1

Bifogade kartor över ytorna. Bilagor A, B, C, D.

Yrkanden

Lars Hasselgren (M) yrkar avslag med hänvisning till 2 S i lagen om rätt for kommun att
ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.

Mats Dahlbom (C) yrkar bifalltill kommunstyrelsens förslag.

Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bordläggning tills den pågående utredningen gällande
p-skiva är klar.

Per-Ola Mattsson (S) och Tommy Larsson (V) yrkar bifalltill kommunstyrelsens förslag

Beslutsgång

Ordföranden prövar först om Björn Tenland Nurhadis yrkande biträds av
kommunfullmäktige och finner att Björn Tenland Nurhadis yrkande avslås.

Om röstn ing begärs. Följande propositionsordn ing faststäl ls:
Den som biträder förslaget att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
Den som biträder Björn Tenland Nurhadis yrkande röstar NEJ.

Marie Sällström (S) ordf. Ja
Gertrud lvarsson (C) Ja
lröne Ahlstrand-Mårlind (M) 2 vice ordf. Ja
Per-Ola Mattsson (S) Ja
Annika Westerlund (S) Ja
Leif Håkansson (S) Ja
Ulla Sandgren (S) Ja
Jan Bremberg (S) Ja
Monica Nobach (S) Ja \\N(w,K
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Jan-Ake 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)
Catarina Flod (M)
Anna Arlid (M)
Bodil Frigren-Ericsson (L)
Britt Jämstorp (KD)
Lars-Olof Larsson (KD)
Tommy Larsson (V)
Lena Johansson (V)
Johnny Persson (S)
Ulf Gustavsson (S)
Kerstin Linde (S)
Per Atmander (MP)
Ulla Olofsson (M)
lman Omairat (L)
Lars Hasselgren (M)
Rickard Holmberg (M)
Björn Tenland Nurhadi (SD)
Mona Wettergren (SD)
Görgen Lennarthsson (SD)
Tor Billing (SD)
Ulrika Berggren (SD)
Ulf Lind (SD)
Tommy Mikkelsen (SD)
Thor Ströberg (SD)
Jonas Lingvärn (SD)
Ulf Ohlsson (M)

kommunstyrelsens förslag
kom m u nstyrelsens forslag

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-Os-20

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
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ej röstat

under och fi nner kommunfullmäktige biträda

Sida 29(59)

Omröstningen utfaller med 39 JA, 11 NEJ och 1 EJ RÖSTAT. Kommunfullmäktige har
därvid beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden Lars Hasselgrens yrkande om avslag och

$(
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Reservationer

Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Lars Hasselgren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutet skickas till

Markförvaltare Martin Einarsson
Trafikhandläggare Per Olsson
Förvaltningschef Ulrika Nordön Johansson v,(w K
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$ 94 Taxor för båtplats avseende föreningslivet 2019/903

Kommunfullmäktiges beslut

att faststålla båtplatsavgiften för ungdomsföreningar vars verksamhet kräver båt till
50 Yo av gällande båtplatsavgift

Sammanfattning

Önskemål har inkommit ifrån föreningslivet att se över avgiften för båtplatser då den är
en stor budgetpost och minskar således mojligheterna att utöka sin verksamhet.

Nuvarande båtplatsavgift för ungdomsförening ar är 75 % av gällande avgift. Denna
avgift beslutades 1994 och infördes från och med 1995.

Jämför man exempelvis vad taxan är i en gymnastiksal så är taxan för en
ungdomsförening 50 Yo av taxan gällande en privatperson.

Fritidsenheten anser att ändra ifrån 75 % till 50 o/o blir rättvisare med hänsyn till andra
taxor avseende ungdomsföreningar och att den minskade intäkten for Karlshamns
kommun blir minimaljämfört med vinsten för ungdomsföreningen.

Vidare anser fritidsenheten att avgiften endast skall gälla för ungdomsföreningar vars
verksamhet kräver tillgång till båt.

Beslutsunderlag

Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 201 9-03-27
Protokollsutdrag TFN S 53/2019 Taxor båtplats avseende föreningslivet

Yrkanden

Jan-Ake Berg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutet skickas till

Marinförvaltare Filippa Sjöberg
Förvaltningschef Ulrika Nordön Johansson
Författninsssamtinsen 
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$ 95 Avgifter Väggabadet 2019/902

Kommunfullmäktiges beslut

att anta reviderad taxa för Väggabadet

att ny taxa gäller från och med den 2 september 2019

att relaxpoint avslutas som verksamhet på Väggabadet

Sammanfattning

2014 genomfördes senast en revidering av avgifterna gentemot allmänheten på
Väggabadet. Vid den revideringen jämfördes Väggabadets avgifter med de två
anläggningarna iTingsryd och Olofström. Det visade sig att Väggabadets avgifter låg på
ungefär samma nivå som dessa eller till och med lägre vad det gällde barn och
ungdomar. Vid en jämforelse 2019 så förhåller det sig fortfarande på samma sätt.

Fritidsenheten anser att avgifterna på Väggabadet kan justeras något då ingen hojning
skett sedan badet återinvigdes efter den stora renoveringen 2011. Ett generellt påslag
om 5 kr för avgiften för vuxna, pensionärer, skolungdomar (12-17 år) och barn (3-1 1 år).
Kostnaden för ett bad i relaxavdelningen föreslås kosta 40 kr plus intråde istället för som
idag 30 kr plus inträde.

Vad det gäller den tidigare verksamheten Relaxpoint (vattenmassage) så har den
verksamheten upphört efter att avtalet löpt ut. Därmed behöver den tas bort ur
författn i n gssam I i n g en.

De priser som finns för hyror av banor och bassänger räknas som vanligt upp varje år
med samma index som övriga lokaler som hyrs ut i kommunen (ex idrottshallar och
gymnastiksalar).

Sammantaget beräknas justeringarna innebära en intäktsökning på årsbasis om ca
250 000 kr for Väggabadet under förutsättning att besöksantalet ligger i linje med de
senaste sex årens medelbesöksantal.

Beslutsunderlag

Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 201 9-03-27
Protokollsutdrag TFN S 5412019 Avgifter Väggabadet

Yrkanden

Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att avgiften för barn som är mellan 3-11 är ska vara
0 kr, om det är i sällskap med en vuxen samt att det ska gälla max 2 barn per vuxen.

Mats Dahrbom (c) yrkar bifalltill kommunstyrelsens förslas. llU{rn K
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Beslutsgång

Ordföranden prövar först om kommunfullmäktige biträder kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige har biträtt detsamma. Därefter prövar ordföranden om
kommunfullmäktige biträder Björn Tenland Nurhadis yrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.

Reservationer

Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutet skickas till

Ulrika Nord6n Johansson, förvaltningschef
Thomas Nilsson, fritidschef
Fredrik Widerberg, t.f. simhallschef
Sandra Belic, ekonom
Peter Larsson, föreningskonsulent WWK
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$ 96 Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. 201312953

Kommunfullmäktiges beslut

att anta detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. enligt 5 kap. 27 g plan- och bygglagen

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2019-03-06 $ 55 beslutat att överlämna
detaljplan för del av Rävabygget 4:1 till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.

Ansökan om upprättande av detaljplan inkom 2013-11-05 från Södra Cell Mörrum,
hädanefter benämnt SCM, och 2015-12-02 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att
upprätta en ny detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. (Södra Cell Mörrum).
SCM tillverkar idag textil- och pappersmassa. För att utveckla verksamheten både ur
kapacitets- och energisynpunkt krävs utökade ytor.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av SCM i riktning norrut.
Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller
ängsmark planläggs för industriändamå|. Detaljplanen är generell till sin karaktär och
avses medge flexibilitet för etablering av industriverksamheter. Detaljplanen syftar även
till att åstadkomma en bra awägning mellan naturvård och industriintressen.
För att balansera naturintressen (bland annat iform av fladdermöss och skyddsvärda
träd) med exploateringsintresset, har delar av det ursprungliga planområdet uteslutits ur
detaljplanen och vissa områden planlagts som "Natur".

Byggnadsnämndens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen innebär
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram.
Den totala bedömningen är att detaljplanen medför begränsade och acceptabla
miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av ett viktigt
verksamhetsområde inom Karlshamns kommun.

Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 17 december 2018 - 12
januari 2019. Totalt inkom 17 yttranden som alla finns återgivna och kommenterade i

granskningsutlåtandet daterat 2019-02-19. Utifrån de inkomna synpunkterna har mindre
justeringar och förtydliganden gjorts i planhandlingarna. Även vissa redaktionella
ändringar har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring av
planförslaget och detaljplanen är därmed färdig för antagande.

Beslutsunderlag

Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 201 9-03-20
Protokollsutdrag BN S 55/2019 Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. - beslut
om godkännande av antagandehandlingar
Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. - beslut om godkännande av
antagandehandlingar
Plankarta Detaljplan för del av Rävabygget 4.1 m.fl. Antagandehandling
Planbeskrivning Detaljplan för del av Rävabygget 4_1 m.fl. Antagandehandling
Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Rävabygget 4_1 Antagandehandling
Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Rävabygget 4_1 Granskningshandling
Beslutsunderlagförmiljökonsekvensbeskrivning 

WW, k
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PM Dagvatten 181030
PM Klimat rev 181116
MKB Södra Cell Mörrum 181116
MKB Bilaga 1. Plankarta
MKB Bilag a 2. Trafikbuller detaljplan
MKB Bilaga 2.a Trafikbuller bilaga
MKB Bilaga 3. lnventering och bedömning av naturvärde - Enetjärn Natur
20140527
MKB Bilaga 4. Undersökning av våtmiljöer Mörrums bruk juni 2014
MKB. Bilaga 6. Artinventering inför detaljplan Enetjärn Natur 20161114
MKB Bilaga 7. Förslag till hantering av naturvärden
MKB Bilaga 8.Bedömning av effekter på fladdermusfaunan vi exploatering i

anslutning till Mörrums bruk_rev. 2018-06-01

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden K
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$ 97 Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) 2016/665

Kommunfullmäktiges beslut

att anta detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) enligt 5 kap. 27 $ plan-
och bygglagen

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har 2019-01-23 $ 17 beslutat att överlämna ett förslag till detaljplan
för del av Froarp 4.7 m.fl. (nytt vattenverk) till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och
garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att
på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Aven befintligt
vattenverk ingår i planområdet.

I kommunens översiktsplan ingår fastigheten i delområde Bg - Tostarp-Froarp-Tararp. I

visionen till år 2030 står bland annat att ett nytt vattenverk finns i området.

Delar av planområdet omfattas av strandskydd, vilket avses upphävas.

Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Länsstyrelsen har inga
invändningar mot kommunens ställningstagande.

Byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017 , S 201 , att samråd skulle
genomföras. Samråd genomfordes under perioden 20 november - 15 december 2017
Totalt inom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättad samrådsredogörelse del 1.

Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018, S 56, att granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 16 april - 14 m{2018. Totalt
inkom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i

upprättad samrådsredogörelse del 2.

Efter granskning reviderades förslaget för att begränsa eventuella silos höjd inom
planområdet. Planen som var ute på granskning medgav en nockhöjd på 15 meter över
medelmarknivå. Eftersom silos saknar nock så skulle de följaktligen kunna sticka upp
mer än 15 meter över medelmarknivå. Med hänsyn till landskapsbilden och riksintresset
för totalförsvar om särskilt område för hinderfrihet så har höjden begränsats till en
totalhöjd pä 20 meter över medelmarknivå vilket begränsar höjden på eventuella silos
och skorstenar. Bestämmelsen om nockhöjd på 15 meter över medelmarknivå kvarstår
för att bebyggelsen med nock inte ska ta över landskapsbilden.

Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018, S 161, att förnyad granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 29 oktober - 19 november 2018.
Totalt inkom 20 yttranden. Samtliga inkomna yttran finns återgivna och
kommenterade i upprättat granskningsutlåtande K
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Beslutsunderlag

Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 201 9-03-1 I
Protokoll KN S 1712019 Detaljplan för del av Froarp 4.7 m.fl. (Nytt vattenverk) - beslut
om antagande
Plankarta del av Froarp 4,7 m.fl. daterad 2018-01-08
Planbeskrivning del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2019-01-07
Samrådsredogörelse för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-02-27
Samrådsredogörelse del 2 för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-08-09
Granskningsutlåtande för del av Froarp 4.7 m.fl. daterad 2019-01-07
Beslutsunderlag för behovsbedömning, MKB, daterad 2017-09-1 5
Markteknisk undersökn i ngsrapport - M U R/Geotekn isk, daterad 201 5-1 0-23
Lokaliseringsutredning, daterad 2017 -01 -03

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden
Karlshamn Energi Vatten AB (:
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$ 98 Lä nsöve rg ri pa n d e samve rka nsavta I 201 8 -2020 201 I I 1 081

Kommunfullmäktiges beslut

att godkän na Länsövergri pande samverkansavtal

att Länsöverg ripande samverkansavtal ersätter

- Länsövergripande avtal - ansvarsfordelning och samordning av insatser till barn och
ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under
huvudmänn en, 201 4-201 5
- Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges kommuner och
Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroende-
problematik i Blekinge, 2013-2015
- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen
samtidigt, 2014-2015

Sammanfattning

Nämnden för arbete och välfärd har 2019-03-219 49 lämnat yttrande och
beslutsunderlag.

2014 faltade den länsövergripande styrgruppen beslut om att vid revideringen skulle
avtalen samordnas i ett samverkansavtal.
Syftet med samverkansavtalet är:

- Att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat ansvar för
målgruppen
- Att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelningen mellan skola,
socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt hur samverkan mellan dessa
huvudmän ska utformas
- Att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över
huvudmannagränserna
- Att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan huvudmännen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 201 9-03-27
Länsöverg ripande samverkansavtal 201 8-2020
Beslut Nämnden för arbete och välfärd S 49/2019

Beslutet skickas till

Förvaltningschef Thomas Svensson
Region Blekinge
Berörda kommuner w% W
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$ 99 Motion om att utreda möjligheten till projektet "måltidsvän" inom Karlshamns
äldreomsorg - Emanuel Nor6n (L) 2018/2960

Kommunfullmäktiges beslut

att bifalla motionen

Sammanfattning

Emanuel NorÖn (L) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-17 lämnat in
rubricerad motion. I motionen föreslås

att ansvarig förvaltning undersöker rnfresse och behov för att initiera projektet
"måltidsvän" i Karlshamns kommun tillsammans berörda kompetenser och föreningar ur
civilsamhället.

att om möjligheten och intresset finns genomföra intentionen i motionen.

Motionen har varit remitterad till omsorgsnämnden för yttrande. Omsorgsnämnden
behandlade ärendet på sammanträdet 2019-02-20 och beslutade då, enligt S 2912019,

att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för
fortsatt beredning.

I omsorgsnämndens yttrande konstateras att kommunen skulle, om projektet måltidsvän
genomförs, samverka med den ideella sektorn. Det skulle innebära att frivilliga besöker
den äldre ca en gång i veckan för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans
hemma hos den äldre eller så äter de tillsammans på någon av de kommunala
träffpunkterna. För den äldre innebär det ingen extra kostnad då måltidsvännens portion
betalas av kommunen.

Röda Korset i Karlshamn, Kommunala Pensionsrådet och Frivilliga verksamhet i

Karlshamns kommun är intresserade att hjälpa till med att organisera verksamheten
måltidsvän.

Beslutsunderlag

Verksa m hetsutveckl a re Doris Zette rqvists tjä nstes krive lse, 20 1 8-1 O-3 1
Motion om projekt måltidsvän inom äldreomsorgen, Emanuel Norön (L), 2018-08-24

Beslutet skickas till

Karlshamns
kommun

Omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20
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S 100 Motion om att minska det digitala utanförskapet bland äldre - Britt Jämstorp
(KD) 2018/3579

Kommunfullmäktiges beslut

att anse motionen besvarad

Sammanfattning

Britt Jämstorp (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-22|ämnat in
rubricerad motion. I motionen föreslås

att Karlshamns kommun anordnar en eller flera utbildningskvällar i grundläggande tT-
kunskap för äldre med ungdomar i kommunen som handledare

att man tar kontakt med andra aktörer i samhället som kan medverka till att öka den
digitala kunskapen bland äldre

Kristdemokraterna vill minska det digitala utanförskapet bland äldre och motionären
skriver att var femte person mellan 65 och 85 år, det vill säga ca 400 000 personer,
lever i ett digitalt utanförskap. De äger över huvud taget inte några digitala apparater.
Hälften av våra pensionärer har ingen smart telefon och vet inte hur man laddar ner en
app. Vi kommer att bli beroende av digitala tjänster för att upprätthålla servicenivån i

samhället. Det finns stora möjligheter med den nya tekniken t ex minskad risk för rån
med mindre kontanter i hemmet, att från favorit fåtöljen kunna ha kontakt med barnbarn
långt borta, besöka läkare genom appar och beställa hem mat.

De i vårt samhälle som kan allt detta är vära ungdomar. Motionären föreslår att vid en
eller flera utbildningskvällar kunde ungdomar från våra högstadieskolor få
fungera som "faddrar" åt en eller två pensionärer. En fantastisk möjlighet till en
naturlig kontakt mellan äldre och yngre isamhället.

Motionen har varit remitterad till BUS-nämnden och omsorgsnämnden för beredning

BUS-nämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2019-02-26, S 17 och beslutade
att ställa sig bakom förslaget till yttrande samt att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.

I yttrandet konstateras att det ligger utanfor grundskolans uppdrag att ålägga elever att
handleda/utbilda pensionärer. Däremot ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till det
förslag som finns när det gäller att engagera Blekinge Tekniska Högskola och NetPort,
som vid förfrågan har visat intresse att hjälpa till med utbildning i digital teknik.

Ytterligare en möjlighet är att använda de feriearbetande ungdomarna i Karlshamns
kommun. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om projektet "sommartoppen" där
gymnasieelever erhåller feriearbete i tre veckor för att göra samhällsnytta. Förslaget om
digital handledning under sommarmånaderna 2019 är överlämnat till ansvarig rektor på
Vägga gymnasieskola.

Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2019-02-20, g 28 och
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. Omsorgsforvaltningen har också tagit

ft(ffi



Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 41(59)

med Blekinge Tekniska Högskola och NetPort för att undersöka om det finns studenter
som i utbildningssyfte kan hjälpa till att utbilda pensionärer och NetPort är intresserade
av att hjälpa till med utbildning av digital teknik.

Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen är alltså en möjlighet att samarbeta
med NetPort och Blekinge Tekniska Högskola. Ytterligare en möjlighet är att via
projektet "Sommartoppen" göra verklighet av motionärens förslag.

Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.

Ordförande Per-Ola Mattsson redovisar att den hjälp till pensionärer som
förslagsställaren efterfrågar tillgodoses dels inom "seniorernas Hus" verksamhet och del
via studieförbunden.

Beslutsunderlag

Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-03-29
Motion om att minska det digitala utanförskapet bland äldre - Britt Jämstorp (KD)

Yrkanden

Britt Jämstorp (KD) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall tillförslagen i motionen

Per-Ola Matsson (S), Lena Sandgren (S) och Kenneth Hake (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens forslag.

Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till motionens
första att-sats, dvs. att Karlshamns kommun anordnar en eller flera utbildningskvällar i

grundläggande lT-kunskap för äldre med ungdomar i kommunen som handledare.

Beslutsgång

Ordföranden prövar först om kommunfullmäktige biträder Britt Jämstorps (KD) och
Magnus Gärdebrings (M) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige har
avslagit detsamma.

Därefter prövar ordföranden om kommunfullmäktige biträder Björn Tenland Nurhadis
(SD) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige har
avslagit detsamma.

Till sist prövar ordforanden om kommunfullmäktige biträder kommunstyrelsens förslag
och finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens forslag.

Reservationer

Britt Jämstorp (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån for sitt eget yrkande

\riA
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$ 101 överföring av fastigheter för VA-verksamhet 2019t1345

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Karlshamn Energi Vatten AB:s förvärv av fastigheter för VA-verksamhet

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 S 97 att bolagiseras kommunens VA-
verksamhet och att organisera den som ett helägt dotterbolag till Karlshamn Energi AB
inom Stadsvapnet i Karlshamn AB. Den nya organisationen trädde i kraft 2019-01-01.
Som en följd av kommunfullmäktiges beslut behöver Karlshamn Energi Vatten AB
förvärva de fastigheter som används för VA-verksamhet i kommunen.

Enligt punkt 10 i Agardirektiv för Karlshamns kommuns helägda bolag (KF 2018-10-22 S
133) ska bolag inom koncernen informera styrelsen iStadsvapnet iKarlshamn AB innan
bolaget genomför köp av fastighet så att moderbolaget kan ta ställning till affärens
genomforande och bedöma om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige.

Karlshamn EnergiVatten AB har 2019-04-0l inkommit med information om bolagets
planerade förvärv av fastigheter för VA-verksamhet och ansöker om att moderbolaget
godkänner desamma. Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutade 2019-04-15 $ 17 att
överlämna frågan för kommunfullmäktiges ställningstagande då det i fullmäktiges beslut
inte framgår huruvida fastigheterna ska överföras till Karlshamn Energi Vatten AB eller
inte. Frågan bedöms därför av Stadsvapnets styrelse vara av principiell betydelse.

Då Karlshamn Energi Vatten AB:s behov av att förvärva fastigheterna är en följd av
kommunfullmäktiges beslut (KF 2018-06-18 S 97) om bolagisering och organisering av
VA-verksamheten i dotterbolag till Karlshamn EnergiAB är bedömningen att överföring
av fastigheterna behöver genomföras för att fullfölja bolagiseringen av verksamheten.
Förvärven bör således godkännas.

Beslutsunderlag

Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 201 9-04-29
Protokollsutdrag Stadsvapnet i Karlshamn AB, $ 1712019
lnformation om förvärv av fastigheter för VA-verksamhet, 2019-04-01

Beslutet skickas till

Karlshamns
kommun

Stadsvapnet i Karlshamn AB
Karlshamn Energi Vatten AB

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20
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S 102 Karlshamns kommuns framtida strategiska arbete 2019/1666

Kommunfullmäktiges beslut

att slå fast att Karlshamns kommun ska kraftsamla kring de tre utpekade områdena
bostäder, attraktionskraft och kom pete nsförsörj n i n g

att denna kraftsamling benämns Karlshamn 50 000

att "Karlshamn 50 000" blir Karlshamns nya vision

att därmed upphäva den gamla visionen som beslutades 2014

Sammanfattning

Näringslivschefen har med sin enhet med start under hösten 2018 pä uppdrag av
kommundirektören genomfört ett omfattande dialog- och analysarbete för att ta fram
underlag för Karlshamns framtida utveckling med fokus på tillväxt och företagande.
Operativ styrgrupp för arbetet har varit kommunens koncernledningsgrupp och
kommunstyrelsens arbetsutskott har haft rollen som strategisk styrgrupp.
I dialogerna har ca 130 personer som representerar företag, organisationer,
myndigheter, politik och kommun deltagit. Resultaten redovisades för ett 90{al personer
den 3 april och sammanfattas i bifogade bilaga. Näringslivsenheten fortsätter arbetet
med en fordjupning under maj månad.

För att alla aktörer ska bidra till att Karlshamn ska kunna växa som boende-, arbets-,
foretagar- och etableringsort samt öka inflödet av besökare måste fokus ligga på
bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av nya invånare, företag och etableringar
Detta sammanfattas i utmaningen Karlshamn 50 000. Kommunen som organisation har
självklart en viktig roll i detta och förändringar för att fokusera kan behöva beslut och
åtgärder inom förvaltning och politik.

För att initiera arbetet krävs att kommun och ett antal nyckelpersoner och
nyckelfunktioner med anknytning till Karlshamn kommer överens om vägen framåt
Fokus måste sedan ligga på de prioriterade områdena i allt som kommunen som
organisation gör både internt och externt.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 201 9-04-29

Yrkanden

Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag samt att följande att-sats läggs till: att därmed upphäva den gamla visionen som
beslutades 2014.

Charlott Lorentzen (M och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag k



Karlshamns
kommun

Samtliga nämnder
Samtliga helägda bolag
Kommundirektör Daniel Wäppling
Samtliga förvaltningschefer
Näringslivschef Mathias Wijk
Kommunikationschef Annette Sandberg

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 44(59)

Beslutsgång

Ordföranden prövar om kommunfullmäktige biträder kommunstyrelsens förslag samt
tilläggsyrkandet om att upphäva den gamla visionen som beslutades 2014. Ordföranden
finner kommunfullmäktige biträda förslaget.

Beslutet skickas till

K
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 45(59)

S 103 Utbetaf ning av kommunalt partistöd 2019 20191528

Kommunfullmäktiges beslut

att betala ut kommunalt partistöd för 2019 i enlighet med Regler för kommunalt
partistöd till följande partier:

Liberalerna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

Sammanfattning

Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat ifullmäktige.
Reglerna gör det möjligt att begränsa partistödet for ett parti som inte kunnat bemanna
en eller flera platser i fullmäktige från och med 2014 års val.

Kommunfullmäktige har i beslut,2014-06-16 S 87, fastställt och 2018-03-19 S 37
reviderat Regler för kommunalt partistöd. I reglerna framgår att partierna till
kommunfullmäktige i maj ska ha lämnat in redovisning och granskningsintyg. Partierna
utser själva sin granskare. Granskaren ska lämna en granskningsrapport med intyg om
att redovisningen ger en rättvisande blid av hur partistödet har använts.

Fullmäktige kan efter att redovisning och granskningsrapport lämnats in fatta beslut om
utbetalning av partistödet för 2018.

Kommunfullmäktige har 2019-02-18 $ 6 beslutat om utbetalning av partistöd till
Kristdemokraterna avseende är 2019.

Beslutsunderlag

Utreda re An na Persso ns tjä nsteskrive Ise, 20 1 9-05-02
Redovisning av kommunalt partistöd 2018 (L)
Redovisning av partistöd (M)
Redovisning av kommunalt partistöd 2018 (V)
Redovisning av erhållit partistöd (S)
Redovisning av kommunalt partistöd (C)
Redovisning av kommunalt partistöd (MP)
Redovisning av kommunalt partistöd (SD)
Regler för kommunalt partistöd

Beslutet skickas till

Berörda partier
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg \{'[{ffi K



Sida 46(59)

S 104 lnkomna motioner maj 2019 201911820

Kommunfullmäktiges beslut

att rem ittera motionern a till kom m u nstyrelsen

Sammanfattning

Två motioner har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i maj. Enligt
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelse for beredning.

Beslutsunderlag

Motion om utredning av parkeringsskiva - Lars Hasselgren (M), Bodil Frigren
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD)
Motion om ödehusinventering for en levande landsbygd - Emanuel Noren (L)

Beslutet skickas till

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

ww K
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 47(59)

S 105 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 1 2019 20191159

Kommunfullmäktiges beslut

att rapporten läggs till handlingarna

Sammanfattning

Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h S socialtjänstlagen (SoL),
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 $ till lnspektionen för vård
och omsorg (lVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.

Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. lndividbaserade
rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.

Per kvartal 1 2019 rapporterades totalt fem individrapporter för gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader. Samtliga stycken beror på att den enskilde tackat nej till
erbjudandet. För samtliga av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 kap
5$eller5kap.7$SoL).

Beslutsunderlag

Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 201 9-04-08

\fi^W,K
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 48(59)

S 106 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens
verksamhetsområde, kvartal 1 2019 20191332

Kommunfullmäktiges beslut

att rapporten läggs till handlingarna

Sammanfattning

Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i S socialtjänstlagen
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 $ till lnspektionen
för vård och omsorg (lVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut
enligt 9 $ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med
bestämmelserna i28f-i S LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen,
kommunfullmäktige samt lVO.

lndividbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.

För perioden rapporteras totalt 6 individrapporter som fordelas enligt följande:
SoL, samtliga avser beslut om kontaktperson.

Beslutsunderlag

Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2o1g-04-1, 

W W, K
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 49(5e)

S 107 Information från Karlshamns Hamn AB

Kommunfullmäktiges beslut

att ta informationen till protokollet

Sammanfattning

Karlshamns Hamn AB:s VD Mats Olsson redogör för hamnens verksamhet i allm
för kommande investeringar samt för nödvändiga investeringar i färjetrafiken

K
het,



Sida 50(59)

S 108 Dialog mellan revisorerna och AV-nämndens ordförande
angåendepågående granskning

Kommunfullmäktiges beslut

att ta informationen till protokollet

Sammanfattning

Yrkesrevisor Lars Eriksson och kommunal revisor Lars Beckman redogör för
granskningen av nämnden for arbete och välfärds ekonomiska situation och den
fortsatta planerade granskningen av nämnden.

Ulla Sandgren (S) och förvaltningschef Thomas Svensson redogör för nämnden för
arbete och välfärds eko ituation samt för av nämnden genomforda och
planerade insatser

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

k



Karlshamns
kommun

2019t1038 11t19

S 109 Handlingar för kännedom kommunfullmäktige maj 2019 20191786

Kommunfullmäktiges besl ut

att godkänna redovisningen

Sammanfattning

Ärendenr: S Datum Ärende

2019t3816 10t19

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 51(59)

2019-05-10 Meddelande att Kammarrätten i Jönköping
beviljar prövningstillstånd i mål 1102-19

2019-04-11 Arsredovisning är 2018 for Samordni ngs-
förbundet i Blekinge (FINSAM)

K
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 52(59)

S 110 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Xhani Bardi
(s) 2018/3268

Kommunfullmäktiges beslut

att bifalla Xhani Bardis (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning

Sammanfattning

I skrivelse 2019-04-21 begär Xhani Bardi (S) att få bli entledigad från samtliga politiska
uppdrag i kommunen på grund av tidsbrist i samband med studier.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Blekinge län
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

K
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 53(59)

$ 111 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Fredrik
Nilsson (S) 2018/3268

Kommunfullmäktiges beslut

att bifalla Fredrik Nilsson (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny samman-
räkning

Sammanfattning

I skrivelse 2019-04-21 begär Fredrik Nilsson (S) att få bli entledigad från samtliga
politiska uppdrag i kommunen på grund av tidsbrist i samband med studier.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Blekinge län
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan K
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 54(59)

S 112 Entledigande från uppdrag som ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden - Xhani Bardi (S) 2018/3822

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja begärd avsägelse

Sammanfattning

I skrivelse 2019-04-21 begär Xhani Bardi (S) att få bli entledigad från samtliga politiska
uppdrag i kommunen på grund av tidsbrist i samband med studier.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande

Beslutet skickas till

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Xhani Bardi
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Utredare Anna Persson
Matrikeln
Hemsidan w4 K
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 55(59)

S 113 Entledigande från uppdrag som ledamot igymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden - Fredrik Nilsson {Sl 201813822

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja begärd avsägelse

Sammanfattning

I skrivelse 2019-04-21 begär Fredrik Nilsson (S) att få bli entledigad från samtliga
politiska uppdrag i kommun på grund av tidsbrist i samband med studier.

Beslutsunderlag

Entledigande av uppdrag

Beslutet skickas till

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fredrik Nilsson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Utredare Anna Persson
Matrikeln
Hemsidan K
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 56(59)

S 114 Entledigande från uppdrag som styrelseledamot i Stadsvapnet i Karlshamn
AB samt fyllnadsval - Elin Petersson (M) och Ulf Ohlsson (M) 201S13932

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja begärd avsägelse

att utse Ulf Ohlsson (M) till ledamot i Stadsvapnet i Karlshamns AB:s styrelse

Sammanfattning

I skrivelse 2019-04-21begär Elin Petersson (M) att bli entledigad från uppdraget som
styrelseledamot i Stadsvapnet i Karlshamn AB. I hennes ställe väljs, efter nominering
från Moderaterna, Ulf Ohlsson (M).

Beslutsunderlag

Entledigande av uppdrag

Beslutet skickas till

Stadsvapnet i Karlshamn AB
Elin Petersson
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Wen K
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 57(59)

S 1{ 5 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - Tommy
Strannemalm (SD) 201813817

Kommunfullmäktiges beslut

att entlediga Lars Olsson (SD) från uppdraget som ersättare i nämnden för barn,
ungdom och skola

att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola efter Lars Olsson (SD) utse
Tommy Strannemalm (SD) för tiden till och med 2022 års utgång

Sammanfattning

I skrivelse 2019-04-22 begär Lars Olsson (SD) att bli entledigad från uppdraget som
ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande

Beslutet skickas till

Nämnden för barn, ungdom och skola
Tommy Strannemalm
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan IK
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 58(59)

S 116 Investeringsbudget 2019 inkl över- och underskottsreglering bokslut 2018
2018t2892

Komm unfullmäktiges beslut

att föreslå att investeringsbudgeten för projekt över 7 mnkr 2019 ökas med 19 444 tkr till
219 444 tkr

att föreslå att investeringsbudgeten för projekt under 7 mnkr 2019 ökas med 2 056 tkr till
52 056 tkr

att ökningen pä 21 500 tkr finansieras med upplåning

Sammanfattning

Nämnderna har i sina resultatrapporter för 2Q18 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

Beslutet skickas till

Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschefer
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Susanne Andersen

WW: K
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-20

Sida 59(59)

S 117 Ansvarsfrihet för tekniska nämnden är 2018 20191346

Kommunfullmäktiges beslut

att tekniska nämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet
för är 2018

Jäv Ersättare

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter
vid ärendets handläggning:
Linda Winnetoft (S)
Mats Dahlbom (C)
Catarina Flod (M)
Lars Hasselgren (M)
Tommy Mikkelsen (SD)
Ulf Gustavsson (S)

Kerstin Gustafsson (S)
Mats Bondesson (C)
Herman Falk (M)

lnger Löfblom Sjöberg (S)

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 ans,varslrihet och tillstyrker
att kommunens årsredovisning för är 2Q 18sodkän*'$ilw- k


