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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-09-23 

Sida 2(42) 

 

Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Lena Johansson Ledamot (V) §§ 155-180 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S)  Johnny Persson (S)  

Närvarande  
ersättare 

Andreas Saleskog (S) 
Anki Hansson (S) 
Britt Kilsäter (M) §§ 153-158 
Dan Andersson (SD) 
Elisabet Rosengren (S) 
Göran Svensson (S) 
Herman Falk (M) 
Håkan Abramsson (SD) 
Iman Omairat (L) 
Inger Löfblom Sjöberg (S) 
Jonas Lingvärn (SD) 
Kerstin Gustafson (S) 
Kerstin Linde (S) 
Lennart Ung (KD) 
Margaretha Lennarthsson (SD) §§ 153-158 
Per–Ivar Johansson (C) 
Sofie Ekenberg (C) 
Stefan Sörensson (L) 
Ulla Olofsson (M) 
Veronika Hertelendy (V) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anette Sandberg, kommunikationschef 
Lars Beckman, ordförande i revisionen 
Lars Eriksson, Ernst & Young 
Alice Risenfors, vik. kommunjurist 
Maria Bengtsson, vik. kommunjurist 

 

Paragrafer §§ 153-180  

Utses att justera Per-Ola Mattsson (S) och Mona Wettergren (SD) 

Justeringsdatum   2019-09-30 
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Sekreterare …………………………………………  
 Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ………………………………………… ………………………………………… 
          Per-Ola Mattsson                              Mona Wettergren  
   
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2019-09-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-09-30 

Tillkännages t.o.m.: 2019-10-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 153 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Per-Ola Mattsson (S) och Mona Wettergren (SD) att justera protokollet 
måndagen den 30 september klockan 13:30 på kommunkansliet  
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§ 154 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga till val av ordförande och vice utförande i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden som punkt 29 
 
att punkten förklaras omedelbart justerat 
 
att därmed fastställa dagordningen 
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§ 155 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 4 000 tkr.  
822 tkr återstår. 
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§ 156 Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Johnny Persson 
(S) och Anki Hansson (S) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med 14 juni 2019 till och med den 14 oktober 
2022 Johnny Persson (S) till ny ledamot efter Xhani Bardhi (S). Till ny ersättare efter 
Johnny Persson (S) utses Anki Hansson (S) för samma tid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2019-06-14. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 157 Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Christel 
Friskopp (S) och Momma Merzi (S) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med 18 september 2019 till och med den 14 
oktober 2022 Christel Friskopp (S) till ny ledamot efter Fredrik Nilsson (S). Till ny 
ersättare efter Christel Friskopp (S) utses Momma Merzi för samma tid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2019-09-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 158 Granskningsrapport - Uppföljning av besparingar budgetåret 2019, januari-
juni 2019 2019/2256 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun gjort en 
granskning av nämndernas följsamhet till Kommunfullmäktiges beslut om effektivise-
ringar utifrån beslut om minskade budgetramar för perioden januari-juni 2019. Gransk-
ningen genomförs så att revisionen, förutom en sammanfattande bedömning efter års-
skiftet, lämnar bedömningar vid två tillfällen under innevarande år. Detta är den första 
bedömningen och den andra bedömningen lämnas under hösten. 
 
Kommunstyrelsen svarar under september månad och Nämnden för barn, ungdom och 
skola samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att lämna sina svar under 
oktober månad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ordförande Lars Beckmans tjänsteskrivelse 
Missiv - Uppföljning av besparingar budgetåret 2019 - kommunstyrelsen 
Missiv - Uppföljning av besparingar budgetåret 2019 - nämnden för barn, ungdom och 
skola 
Missiv - Uppföljning av besparingar budgetåret 2019 - gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden 
Missiv - Uppföljning av besparingar budgetåret 2019- nämnden för arbete och välfärd 
Granskningsrapport - Besparingsåtgärder Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
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§ 159 Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 2019/340 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa mål och budget för 2020 med flerårsplan för 2021-2022 innefattande 
inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och resultatbudget 
 
Fastställd resultatnivå: 
År 2020; 19 695 tkr 
År 2021; 20 131 tkr 
År 2022; 20 754 tkr 
 
Fastställda nettoinvesteringar: 
År 2020; 250 000 tkr 
År 2021; 250 000 tkr 
År 2022; 250 000 tkr 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr 
 
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt upp till och med 7 mnkr 
 
att skattesatsen är oförändrad om 21,76 % 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta 
dokument, Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningspåslag 
 
Sammanfattning 
 
Koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har 
upprättat ett förslag till budget för 2020 samt flerårsplan för perioden 2021-2022.  
 
Karlshamn växer och utvecklas. Satsningar för att skapa arbeten och välstånd, men 
även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna fortsätter. Ett fortsatt fokus läggs 
på att få ner sjuktalen i kommunen samt arbetet med ständiga förbättringar, 
automatiseringar och effektiviseringar. 
 
Visionen är att Karlshamn ska växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska 
främja denna utveckling. Vid beslut och genomförande ska alltid frågan ställas om det är 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för 
visionen − Karlshamn 50 000. Utpekade områden att kraftsamla kring är bostäder, 
attraktionskraft och kompetensförsörjning.  
 
Innehållet i detta dokument ska förverkligas i nämnder, förvaltningar och bolag. 
Nämnderna har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram 
verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden. Nämnderna ska även ta fram 
en plan för kostnadsminskningar och effektiviseringar för perioden 2020-2022.  
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Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och 
analyseras. De uppnådda resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige. 
För att klara finansieringen under 2020 måste samtliga verksamheter kontinuerligt 
genomlysas, effektiviseringar genomföras i samtliga nämnder och bolag samt att 
sjukfrånvaron kraftigt minskas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Mål och budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
Förhandlingsprotokoll MBL 11 § rörande förslag till mål och budget 2020 och flerårsplan 
2021-2022  
Karlshamnsoppositionens budgetförslag 2020  
Vänsterpartiets budgetförslag 2020  
Vänsterpartiets budgetförslag 2020 i siffror  
Sverigedemokraternas budgetförslag 2020  
Sammanställning av samtliga partiers budgetförslag 2020  
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Mats Dahlbom (C), Charlott Lorentzen (MP), Leif Håkansson (S), 
Marco Gustavsson (C), Lena Sandgren (S), Jan-Åke Berg (S), Susanne Olsson (S), Ulla 
Sandgren (S), Kenneth Hake (S) och Claes Jansson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens tillika Karlshamnskoalitionens budgetförslag.  
 
Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD), Bodil Frigren Ericsson (L), Elin Petersson 
(M), Magnus Arvidsson (M), Emanuel Norén (L) och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall 
till Karlshamnsoppositionens budgetförslag.   
 
Tommy Larsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas budgetförslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer respektive budgetförslag under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens tillika 
Karlshamnskoalitionens budgetförslag.      
 
Reservationer 
 
Samtliga ledamöter tillhörande Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sina 
egna yrkanden.  
 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-09-23 

Sida 13(42) 

 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder  
Helägda bolag  
Kommundirektör  
Förvaltningschefer  
Ekonomichef  
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen 
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§ 160 Taxa för vatten och avlopp 2020 2019/2356 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 7 procent  

att det tillkommer, utöver ovan höjning, 2,50 kronor/kbm inklusive moms per levererad 
mängd dricksvatten som fonderas för kommande reservvattentäkt och utökad funktion i 
nytt vattenverk 

att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift, ändras enligt nedan: 

”Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 
300-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.” 
 
att ny taxa gäller från och med 2020-01-01 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertog ansvaret för 
VA-verksamheten har inkommit med ovanstående förslag på prisökning och förändring 
av parametern i anläggningsavgiften.  

De föreslagna taxehöjningarna baseras den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt för 
år 2020 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från 
Mörrumsån samt utökad funktion i nytt vattenverk.  

Förslaget att ändra parametern lägenhetsavgift i anläggningsavgifterna från 150 m2 till 
300 m2 baseras på att Karlshamn Energi Vatten AB vill öka rimligheten i den 
anläggningsavgift större byggnader belastas med utifrån kostnad för anslutning samt 
den nytta byggnaden har av VA-tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2019-07-02 
Protokollsutdrag, KEVAB § 24/2019 
VA-taxa 2019 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda lagligheten av 
fonderingen av medel. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. Därmed kvarstår endast 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 
  
Den Sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Hemsidan 
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§ 161 Avbryta tjänsten trädgårdsskötsel och snöröjning till pensionär m.fl. samt 
avskaffa taxan och avgiften för trädgårdsservice till pensionärer 2019/1858 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avbryta tjänsten trädgårdsskötsel och snöröjning till ålderspensionärer, 
förtidspensionärer och personer med funktionsnedsättning  
 
att taxan och avgiften för trädgårdsservice till pensionärer avskaffas 
 
Sammanfattning 
 
1983 startade projektet Fixarlaget för skoltrötta ungdomar som skulle få en 
sysselsättning några timmar per dag. Huvuduppgiften var gräsklippning åt pensionärer. 
Verksamheten idag riktar sig till alla åldrar och kallas Arbetsmarknadsgruppen. 
 
Arbetsmarknadsgruppen är en verksamhet där människor som hamnat utanför 
arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning. Deltagarna rustas för att kunna 
komma vidare till tjänster inom kommunen alternativt det privata näringslivet. 
Arbetsmarknadsgruppen ska erbjuda en meningsfull sysselsättning för arbetslösa i 
samarbete med arbetsförmedlingen, landstinget, nämnden för arbete och välfärd och 
försäkringskassan. Detta sker bland annat genom exempelvis gräsklippning, lövräfsning 
och snöskottning till pensionärer och sjukpensionärer bosatta i Karlshamns kommun, 
enligt beslut i kommunfullmäktige. 
 
Verksamheten finansieras av externa taxor och anordnarbidrag och har sedan år 2009 
vuxit från 342 till 562 kunder år 2018. Av 562 kunder har cirka 70 kunder även 
hemtjänst. Verksamheten har sysselsatt mellan 20-25 deltagare. Produktionskravet har 
dels bidragit till inlåsningseffekter, dels en hög arbetsbelastning hos deltagarna. 
Verksamheten har därmed delvis varit kontraproduktivt i att snabbt få ut deltagarna i 
arbete och/eller studier. 
 
Det finns i Karlshamn och Blekinge ett antal privata företag som erbjuder samma 
tjänster som med hjälp av RUT blir ekonomiskt jämförbara för den enskilda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag AV § 81/2019 Icke behovsprövade insatserna trädgårdsskötsel och 
snöröjning till pensionärer äldre än 65 år i Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att att-satserna ändras till följande; 
 
att avbryta tjänsten trädgårdsskötsel och snöröjning till ålderspensionärer, 
förtidspensionärer och personer med funktionsnedsättning  
 
att taxan och avgiften för trädgårdsservice till pensionärer avskaffas 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att ärendet återremitteras. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer först yrkandet om återremiss under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.  
 
Därefter prövas de av Per-Ola Mattsson (S) framlagda yrkandena och vilka 
kommunfullmäktige biträder. 
 
Reservationer 
 
Den Sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Hemsidan 
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§ 162 Taxa för arbetsmarknadsenhetens tjänster till föreningar i Karlshamns 
kommun 2019/1853 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att taxan för arbetsmarknadsenhetens tjänster till föreningar i Karlshamns kommun ska 
vara 100 kronor per timme och person exklusive moms  
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2015-09-22 § 219 Ökat stöd till föreningar med 
föreningsservice fick kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten till ökat 
föreningssamarbete som samtidigt ger arbete till ungdomar och personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Under utredningsarbetet fick Blekinge idrottsförbund statliga 
projektmedel för att utföra tjänster till föreningarna. Projekttiden är nu avslutad och 
Blekinge idrottsförbund har vänt sig till kommunen för att tjänsten till föreningarna ska 
kunna fortgå. Samtal har förts och kommunen (arbetsmarknadsenheten) kan erbjuda 
bl.a. kritning av planer, klippning av grönytor (ej spelytor) samt enklare jobb till 
föreningar i Karlshamns kommun.  
 
Blekinge idrottsförbund har debiterat föreningarna 100 kronor per timmer och person 
och kommunen har för avsikt att behålla den taxan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-06-19  
Protokollsutdrag AV §80/2019 Utföra tjänster till föreningar i Karlshamns kommun 
2019/1853  
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 163 Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB 2019/2680 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB 
 
att ge ägarombudet instruktion om att på extra bolagsstämma fastställa 
bolagsordningen 
 
Sammanfattning 
 
Uppdraget för det kommunala bolaget Karlshamnsfastigheter AB förändras radikalt när 
byggnationen av Etapp 5 på piren inleds. Bolaget kommer därmed att ha behov av en 
bredare kompetens. Med anledning av detta föreslås en ny bolagsordning som medger 
en representation av näringslivet i bolagsstyrelsen. Förslaget innebär att § 8 Styrelse 
ändras så att antalet ledamöter i styrelsen fastställs till sju och att två av ledamöterna i 
utses från det regionala näringslivet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-14 
Nu gällande bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB  
Förslag till ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ytterligare en att-sats läggs till enligt följande 
 
att ge ägarombudet instruktion om att på extra bolagsstämma fastställa 
bolagsordningen 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Per-Ola Mattsson yrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.  
 
Beslutet skickas till  
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Författningssamlingen 
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§ 164 Bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 2019/317 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge Aktiebolag 
 
att ändra § 3 till följande ”bolaget ska inom Karlshamns kommun bedriva science center 
och naturskola” och § 4, 2 stycket ”..utvecklar undersökande sinnen inom 
naturvetenskap, miljö och klimat, teknik, matematik och entreprenörskap samt därmed 
förenlig verksamhet” 
 
att ge ägarombudet instruktion om att på extra bolagsstämma fastställa 
bolagsordningen 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Kommun köpte bolaget Kreativum i Blekinge Aktiebolag i december 2017. 
Både innan och efter övertagandet har diskussioner förts med näringslivet hur 
bolagsstyrelsen ska få en bredare kompetens. I förslaget till ny bolagsordning för 
Kreativum AB föreslås § 7 Styrelse ändras så att antalet ledamöter i styrelsen fastställs 
till nio och att fem av ledamöterna utses från det regionala näringslivet.  
 
Därutöver föreslås att § 6 om aktieslag i nuvarande bolagsordning för Kreativum AB tas 
bort så att bolaget enbart har en typ av aktier. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-14 
Nu gällande bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 
Förslag till ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ytterligare en att-sats läggs till enligt följande 
 
att ge ägarombudet instruktion om att på extra bolagsstämma fastställa 
bolagsordningen 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Per-Ola Mattsson yrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.  
 
Beslutet skickas till  
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Författningssamlingen 
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§ 165 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) 2019/2103 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna förslaget på ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge 
(Finsam) 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att styrelsen för Samordningsförbundet beslutat om ny mandatperiod 
för ledamöterna samt att Landstinget Blekinge 2019 övergått i den nya organisationen 
Region Blekinge, behöver den nuvarande förbundsordningen revideras. 
 
Den nya förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmar i Samordnings-
förbundet givit sina godkännanden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-07 
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge 2019-05-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Samordningsförbundet i Blekinge 
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§ 166 Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. 2013/2900 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att korrigera planbeskrivningen på sidan 8 angående markens anordnande n4 så att 
lydelsen blir ”minst 30 % av markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten och får inte 
hårdgöras”  
 
att därmed anta detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. enligt 5 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900)  
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2019-08-21 § 165 beslutat att överlämna 
detaljplan för del av Asarum 40:194 m.fl. till kommunfullmäktige med anhållan om 
antagande. 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ändamålen vård, skola, bostäder, 
handel, kontor samt idrott och sportanläggning inom fastigheterna Asarum 40:194, 
Asarum 40:55 och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa bostadsändamål för 
fastigheterna i planens norra del. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2015, § 50, att samråd skulle genomföras. 
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 7 april – 4 maj 2015. Totalt 
inkom 24 yttranden. Mellan samråd och granskning har utredningar avseende dagvatten 
och geoteknik upprättats. Dessutom har en naturvärdesbedömning gjorts. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2019, § 96, att granskning skulle 
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 29 april - 17 maj 2019. Totalt 
inkom 17 yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av 
planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring 
och detaljplanen är därmed färdig för antagande. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få en betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BN § 165/2019 Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. Lindemo - Beslut 
om antagande 
Plankarta, daterad 2019-06-28 
Planbeskrivning, daterad 2019-06-28 
Illustrationskarta, daterad 2019-06-28 
Granskningsutlåtande, daterat 2019-06-28 
Samrådsredogörelse, daterad 2019-04-02 
Fastighetsförteckning, daterad 2019-04-10 
Beslutsunderlag för behovsbedömning MKB, daterad 2014-04-30 reviderad 2015-03-20 
Dagvattenutredning, daterad 2016-09-27 
Naturvärdesbedömning, daterad 2017-05-12 
Översiktlig geoteknisk utredning, daterad 2018-10-01 
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Yrkanden 
 
Jan Bremberg (S) yrkar att planbeskrivningen korrigeras på sidan 8 angående markens 
anordnande (utformning av kvartersmark) n4 så att lydelsen blir ”Minst 30% av markytan 
skall möjliggöra infiltration av dagvatten och får inte hårdgöras”.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Jan Brembergs (S) yrkande och finner 
kommunfullmäktige besluta att biträda yrkandet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 167 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2019/915 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 
Sammanfattning 
 
Den 8 april 2019 beslutade kommunfullmäktige om att fastställa de lokala föreskrifterna 
för att skydda människors hälsa och miljön, att en ny översyn skulle göras av 
föreskrifterna samt att undersöka hur andra kommuner har formulerat sina föreskrifter,  
t.ex. Kalmar kommun. Ett yrkande om att ersätta giftorm med reptiler och spindeldjur 
avslogs.  
 
Arbetsgruppen med representanter för Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms 
kommuner samt Miljöförbundet Blekinge Väst har gjort en översyn av föreskrifterna.  
 
Föreslagna ändringar: 
§ 3 pkt 4 giftorm ändras till orm. 
§ 4 pkt 2 uppvärmning ändras till temperaturreglering. 
 
I övrigt föreslås inga ändringar i föreskrifterna jämfört med kommunfullmäktiges beslut 
2019-04-08 § 64. 
 
Sölvesborgs och Olofströms kommuner har antagit föreskrifterna med ovanstående 
ändringar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner inkl. kartbilaga A 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att § 3 pkt 4 ändras till reptil.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition dels på Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkande och dels på 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.   
 
Reservationer 
 
Den Sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet.  
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Beslutet skickas till  
 
Kommundirektören 
Förvaltningscheferna 
Miljöförbundet 
Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 168 Vänortsavtal med Rietavas i Litauen 2018/3426 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att teckna vänortsavtal med Rietavas kommun 
 
Sammanfattning 
 
Vänortsavtalet med Rietavas kommun i Litauen syftar till att främja samförstånd och 
vänskap mellan det litauiska och svenska folket. Vänortsavatalet ska också främja 
utvecklingen av såväl Karlshamns kommun som Rietavas kommun liksom bolag, 
organisationer och näringsliv i dessa båda kommuner. 
 
Samarbetet ska vara kopplat till FN:s 17 globala mål för att uppnå social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet.  
 
Fokusområden för samarbetet är att gemensamt driva forsknings- och 
utvecklingsprojekt, att främja företagsutveckling och tillväxt, att initiera internationella 
utbildningsinsatser utifrån näringslivets behov och att utbyta erfarenheter och hitta 
modeller kring kommunal styrning och demokratisk utveckling. 
 
Samarbetet ska skapa ett mervärde för invånare och näringsliv i Karlshamns och 
Rietavas kommuner och bidra till att skapa bärkraft, konkurrenskraft och hållbar 
utveckling. 
 
Båda parter förbinder sig att värna om de goda relationerna mellan kommunernas organ 
samt till att stötta det praktiska genomförandet av aktiviteter under detta avtal. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 169 Säkerhetspolicy 2019/2749 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa säkerhetspolicyn 
 
Sammanfattning 
 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson har tagit fram ett förslag till säkerhetspolicy. 
Säkerhetspolicyn ska ingå som styrdokument i kommunens författningssamling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till säkerhetspolicy 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att ”krig” ändras till ”ofred”.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att krisledningsnämnden ska ha minst en övning per 
år. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition dels på Björn Tenland Nurhadis två yrkanden och dels 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 
 
Den Sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig.  
 
Beslutet skickas till 
 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson  
Säkerhetschef Mats Hadartz  
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 170 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 2 2019 2019/333 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna rapporten  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen 
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut 
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med 
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen,  
kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.  
För perioden rapporteras totalt 13 individrapporter som fördelas enligt följande:  
4 avser beslut om kontaktperson enligt SoL 
9 avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-07-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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§ 171 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 2 2019 2019/160 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna rapporten 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Individbaserade 
rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 2 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 § eller 5 kap. 7 § SoL). 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-08-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen  
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§ 172 Interpellation om sjukfrånvaron i kommunen 2019/1916 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att svaret tas till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Lars Hallengren (M) följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 
Under 2018 avsatte Kommunfullmäktige 10 miljoner för att minska sjukfrånvaron. Tyvärr 
uppfylldes inte målet utan sjukfrånvaron ökade även under 2018. Idag är det 
kommunstyrelsen som är ansvarig för kommunens personalfrågor. Därför måste vi 
konstatera att KS totalt misslyckats med sitt arbete att minska sjukfrånvaron.  
 
Man kan inte minska sjukfrånvaron genom att bara avsätta tio miljoner. Det enda sättet 
att minska sjukfrånvaron är att aktivt arbeta med arbetsmiljön, med chefsutbildningar 
och med personalens välbefinnande, det vill säga deras arbetsmiljö. Du måste även 
genom djupgående intervjuer kartlägga och arbeta med de bakomliggande orsakerna till 
att personal är borta från jobbet.  
 
Sjukfrånvaron i Karlshamns kommun är otrolig hög. Högst i Blekinge! Nu när 
kommunens ekonomi är hårt ansträngd måste vi ta detta problem på extra stort allvar 
och sätta in resurser för att komma tillrätta med sjukfrånvaron. Här finns många miljoner 
att hämta hem förutom all arbetsglädje på individnivå. En personal som går till jobbet 
med ett leende på läpparna, en personal som trivs med sina arbetsuppgifter och sin 
arbetstid, den personalen gör att de goda resultaten kommer att visa sig.  
 
Vi måste förändra Karlshamn kommun till en attraktiv arbetsplats. Vi måste idag påbörja 
ett förändringsarbete och på allvar arbeta för att höja personalens trivsel och närvaro.  
 
Med hänvisning till ovanstående text vill jag att kommunalrådet redovisar nedanstående:  
 
kommunalrådet redovisar för KF Karlshamns kommuns totala sjukfrånvaro 2018-12-31 
samt hur hög den är idag (vid senaste mätningen, gärna i %)  
 
kommunalrådet informerar KF uttömmande om alla de insatser som gjort för att minska 
sjukfrånvaron under år 2018 
 
kommunalrådet informerar KF om de planerade insatser som kommer att göras under år 
2019 och vilka mål förvaltningen har satt upp för sitt arbete.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) svarar följande: 
 
Kommunstyrelsen har gjort insatser med drygt 500 tkr i gruppnära arbetet med 
Kraftkartan och analys för att genomlysa och hitta orsaker för den höga sjukfrånvaron 
inom vissa verksamheter. Analyserna visar att det är omsorgen och till viss del AV som 
måste prioriterats och det har skett genom att personalavdelningen gått in och 
analyserat sjukskrivningarna på individnivå och där stöttat berörda chefer i 
rehabiliteringsarbetet. 
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Under 2017 och 2018 har ledarutveckling satts in för chefer där bland annat 
rehabilitering och förebyggande arbete legat i fokus. Nu går organisationen in för att 
flytta fokus från rehabilitering till att jobba förebyggande. 
 
Under 2018 satsades resurserna på omsorgen och då särskilt långtidssjukskrivna som 
också minskat betydligt under 2018.  
 
Sjukfrånvaron är inte högst i Karlshamn. Dock är den hög och åtgärder behövs även 
fortsättningsvis. Vi konstaterar även att en del långtidssjukskrivna som kommer tillbaka i 
tjänst får dock under en period flera korttidssjukrivningar.  
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamot Lars Hasselgren (M) 
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§ 173 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola 
- Rickard Holmberg (M) och Sara Helgefalk (M) 2018/3817 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Charlotta M Sjöqvists (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i nämnden 
för barn, ungdom och skola 
 
att till ny ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola utse Rickard Holmberg (M) för 
tiden till och med 2022 års utgång 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola utse Sara Helgefalk (M) för 
tiden till och med 2022 års utgång 
 
Sammanfattning 
 
Charlotta M Sjöqvist (M) har i e-post 2019-08-27 meddelat att hon avsäger sig 
uppdraget som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Magnus Gärdebring (M) har i e-post meddelat att de nominerar Rickard Holmberg (M) till 
ny ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola och Sara Helgefalk (M) till ny 
ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-09-11 
Avsägelse 2019-08-27 
Nominering 2019-09-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 174 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - André 
Nord (SD) 2018/3817 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Tommy Strannemalm (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
nämnden för barn, ungdom och skola 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola utse André Nord (SD) för tiden 
till och med 2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) har genom e-post 2019-09-12 meddelat att han avsäger sig 
uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Björn Nurhadi (SD) har i e-post 2019-09-12 meddelat att de nominerar André Nord (SD) 
till ny ersättare i nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-09-13 
Avsägelse 2019-09-12 
Nominering 2019-09-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
André Nord 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 175 Fyllnadsval av revisor 2019-2022 2018/3804 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Robert Söderbergs (SD) avsägelse från uppdragen som revisor 
 
att utse Tommy Strannemalm (SD) till ny revisor för tiden till och med avlämnandet av 
revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet 
 
att utse Tommy Strannemalm (SD) till ny lekmannarevisor i KhGK Fastighets AB för 
tiden till och med avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet 
 
att utse Tommy Strannemalm (SD) till ny revisor i kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Västra Blekinge för tiden till och med avlämnandet av revisionsberättelsen 
avseende 2022 års verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
Robert Söderberg (SD) har i e-post 2019-08-10 begärt att bli entledigad från sina 
uppdragen som revisor. 
 
Gruppledaren Björn Tenland Nurhadi (SD) har meddelat att de nominerar Tommy 
Strannemalm (SD) till ny revisor efter Robert Söderberg (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-09-05 
Avsägelse 2019-08-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Tommy Strannemalm 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 176 Fyllnadsval av styrelseledamot i Stadsvapnet i Karlshamn AB - Görgen 
Lennarthsson (SD) 2018/3932 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Björn Nurhadis (SD) avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
att till ny styrelseledamot i Stadsvapnet i Karlshamn AB välja Görgen Lennarthsson 
(SD) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023 
 
Sammanfattning 
 
Björn Nurhadi (SD) har i e-post 2019-09-12 begärt att bli entledigad från uppdraget som 
ledamot i Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Björn Nurhadi (SD) har i e-post 2019-09-12 meddelat att de nominerar Görgen 
Lennarthsson (SD) till ny styrelseledamot. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-09-17 
Avsägelse 2019-09-12 
Nominering 2019-09-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Görgen Lennarthsson 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 177 Handlingar för kännedom september 2019 2019/786 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2019-06-05 – 2019-09-11 
redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2019/2953 13/19 2019-06-05 Beslut 404-2685-2019 att inte pröva kommens 

beslut om deltaljplan för Rävabygget 4:1 m.fl. 
Mörrum 

2019/763 14/19 2019-06-27 Protokollsutdrag KS § 177/2019 Prövning av 
Prövning av dem helägda kommunala bolagens 
verksamhet 2018 enligt 6 kap. 9 § 

2017/4215 15/19 2019-06-13 Uppföljning av granskningsrapport – 
Integrationsarbetet 

2017/4214 16/19 2019-06-13 Uppföljning av samverkan mellan skola och 
socialtjänst avseende barn som far illa eller 
misstänks fara illa 

2019/2253 21/19 2019-06-19 Uppföljning av besparing budgetåret 2019 – 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 
1 

2019/2256 22/19 2019-06-19 Uppföljning av besparing budgetåret 2019 – 
Kommunstyrelsen 

2019/2257 23/19 2019-06-20 Uppföljning av besparing budgetåret 2019 – 
Nämnden för barn, ungdom och skola, tertial 1 

2019/2258 24/19 2019-06-20 Uppföljning av besparing budgetåret 2019 – AV-
nämnden, tertial 1 

2019/4214 25/19 2019-06-20 Reviderad Missiv – Uppföljning av samverkan 
mellan skola och socialtjänst avseende barn 
som far illa eller misstänks fara illa 

2019/2256 26/19 2019-06-26 Uppföljning av besparing budgetåret 2019 – 
Kommunstyrelsen 

2019/2253 27/19 2019-06-20 Uppföljning av besparingar budgetåret 2019 – 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 
1 

2019/4214 28/19 2019-06-26 Reviderat Missiv – Uppföljning av samverkan 
mellan skola och socialtjänst avseende barn 
som far illa eller misstänks fara illa  

2019/2427 29/19 2019-07-11 Angående kommunstyrelsens uppsikt över 
Karlshamnsfastigheter AB 

2019/2273 30/19 2019-06-20 Skrivelse angående kommunens arbete med 
krishantering och uppbyggnad av civilförsvar 
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§ 178 Val av nämndemän till Blekinge tingsrätt t.o.m. 31 december 2023 2018/1270 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse följande 17 nämndemän till Blekinge tingsrätt för valperioden t.o.m. den 31 
december 2023   
 
17 nämndemän  
 
Mikael Erdtman (S) 
Elisabeth Rosengren (S) 
Bengt-Olof Björck (S) 
Anette Darlén (S) 
Torsten Eriksson (S) 
Ann-Catrin Ljunglöf (S) 
Kerstin Mattisson (C)  
Jörgen Nilsson (C) 
Veronica Blåder (MP)  
Johan Abrahamsson (M) 
Martina Leinvall (M) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)  
Kristin Lundberg (L) 
Magnus Pettersson (KD) 
Lars Olsson (SD) 
Britt Karlsson (SD) 
Emma Eriksson (SD) 
 
Sammanfattning 
 
Nämndemannaval ska äga rum året efter de allmänna valen. Blekinge tingsrätt har 
därför i skrivelse daterad 2019-02-11 hemställt att kommunfullmäktige föranstaltar om 
val av 17 nämndemän för valperioden t.o.m. den 31 december 2023.   
 
Uppdraget som nämndeman är inte politiskt. Det är dock ändå partierna som ansvarar 
för nomineringsarbetet. I Karlshamns kommun fördelar partiernas nominering av 
nämndemän enligt följande:  

- 9 stycken från S, C och MP  
- 5 stycken från M, L och KD 
- 3 stycken från SD  
- 0 stycken från V 

I nomineringen av nämndemän ska man eftersträva en avspegling av befolkningen 
avseende ålder, kön och bakgrund. Det finns också behörighetskrav för att tjänstgöra 
som nämndeman. Exempelvis ska man vara svensk medborgare, folkbokförd i 
kommunen/länet, myndig, konkursfri och förvaltarfri. Vissa yrkesgrupper kan inte 
tjänstgöra som nämndemän som exempelvis domare, anställda vid domstol, åklagare, 
polisman, advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-09-17 
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Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 179 Val av styrelse i Karlshamnsfastigheter AB 2019-2023 2018/3945 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med anledning av antagande av ny bolagsordning entlediga Karlshamnsfastigheter 
AB:s styrelse KF § 194/2018 
 
att styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB ska bestå av sju (7) ledamöter 
 
att välja styrelsen till och med ordinarie bolagsstämma 2023 
 
att välja följande styrelse: 
Andreas Saleskog (S) 
Maria Hjelm Nilsson (C) 
Ulf Ohlsson (M) 
Tommy Mikkelsen (SD) 
Ulf Gustavsson (S) 
Theresia Bergendal (näringslivsrepresentant) 
Anders Nilsson (näringslivsrepresentant) 
 
att utse Andreas Saleskog till ordförande  
 
att utse Maria Hjelm Nilsson till vice ordförande 
 
att beslutet träder i kraft då extra bolagsstämma i Karlshamnsfastigheter AB fastställt 
den nya bolagsordningen 
 
Sammanfattning 
 
Förslag föreligger om att revidera bolagsordningen avseende det kommunala helägda 
bolaget Karlshamnsfastigheter AB. Förändringen avser en ändring av 
styrelsesammansättning. Enligt gällande bolagsordning utgörs styrelsen av elva stycken 
ledamöter valda bland politiska representanter. I ny bolagsordning ska styrelsen utgöras 
av minst sju stycken ledamöter varav och två ska vara näringslivsrepresentanter. Då 
kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning och Karlshamnsfastigheter AB 
fastställer densamma vid extra bolagsstämma kan inte befintlig styrelse kvarstå då dess 
sammansättning strider mot gällande bolagsordning. Kommunfullmäktige har således att 
entlediga styrelsen och välja en ny i enlighet med bolagsordningen.  
 
Valberedningen har lämnat ett förslag till styrelse utifrån ny bolagsordning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-09-19 
Valberedningens nominering 2019-09-15 
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Beslutet skickas till 
 
Hemsidan 
Karlshamnsfastigheter AB 
Envar entledigad 
Envar vald 
Utredare Anna Persson 
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§ 180 Val av styrelse i Kreativum i Blekinge AB 2019-2023 2019/1212 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med anledning av antagande av ny bolagsordning entlediga Kreativum i Blekinge 
AB:s styrelse KF § 70/2019  
 
att välja följande styrelse för Kreativum i Blekinge AB till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023: 
Per-Ola Mattsson (S) 
Charlott Lorentzen (MP) 
Magnus Gärdebring (M) 
Björn Tenland Nurhadi (SD) 
Stefan Sandberg, (näringslivsrepresentant, Södra Cell Mörrum) 
Ingela Håkansson, (näringslivsrepresentant, Techtank) 
Jonas Knutsson, (näringslivsrepresentant, Volvo Cars) 
Emma Berglund, (näringslivsrepresentant, NCC Infrastructure) 
Oliver Lundberg, (näringslivsrepresentant, Skolon) 
 
att utse Per-Ola Mattsson till ordförande  
 
att utse Charlott Lorentzen till vice ordförande 
 
att beslutet träder i kraft då extra bolagsstämma i Kreativum i Blekinge AB fastställt den 
nya bolagsordningen 
 
Sammanfattning 
 
Förslag föreligger om att revidera bolagsordningen avseende det kommunala helägda 
bolaget Kreativum i Blekinge AB. Förändringen avser en ändring av 
styrelsesammansättning. Enligt gällande bolagsordning utgörs styrelsen av sju stycken 
ledamöter valda bland politiska representanter. I ny bolagsordning ska styrelsen utgöras 
av nio stycken ledamöter varav fyra är politiska representanter och fem är 
näringslivsrepresentanter. Då kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning och 
Kreativum i Blekinge AB fastställer densamma vid extra bolagsstämma kan inte befintlig 
styrelse kvarstå då dess sammansättning strider mot gällande bolagsordning. 
Kommunfullmäktige har således att entlediga styrelsen och välja en ny i enlighet med 
bolagsordningen.  
 
Valberedningen har lämnat ett förslag till styrelse utifrån ny bolagsordning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-09-16 
Valberedningens nominering 2019-09-15 
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Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Hemsidan 
Envar vald 
Envar entledigad 
Utredare Anna Persson 


