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Kenneth Hake Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) ej § 222 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist 
Johnny Persson  
Christel Friskopp  

Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

(S) ej §§ 202-214 
(S) 
(S) 

Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) ej §§ 202-217 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) ej §§ 202-216 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) §§202-214 
Ulla Olofsson (M) §§ 202-217 
Ulla Olofsson (M) §§ 218-228 
Margaretha Lennarthsson (SD) §§ 202-218 
Jonas Lingvärn (SD) §§ 219-228 
Tony Viberg (V) 
Ulf Gustvsson (S) § 222 

 Sophie Dahlqvist (S) 
Magnus Sandgren (M) 
Rickard Holmberg (M) 
Mona Wettergren (SD) 
Mona Wettergren (SD) 
Lena Johansson (V) 
Lena Sandgren (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

Ulf Gustavsson (S) §§ 215-221, 223-224 
Kerstin Gustafson (S) 
Kertin Linde (S) 
Göran Svensson (S) 
Anki Hansson (S) 
Per-Ivar Johansson (C) 
Sofie Ekenberg (C) 
Iman Omairat (L) 
Stefan Sörensson (L) 
Lennart Ung (KD) 
Jonas Lingvärn (SD) §§ 202-218 
Margaretha Lenarthsson (SD) §§ 219-228 
Dan Andersson SD)  

 
 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 

 

Paragrafer §§ 202-228  

Utses att justera Ulla Sandgren (S) och Görgen Lennarthsson (SD) 

Justeringsdatum  2019-11-27 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ………………………………………… 

Ulla Sandgren 
………………………………………… 
Görgen Lennarthsson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2019-11-18 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-11-27 

Tillkännages t.o.m.: 2019-12-18 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 202 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Ulla Sandgren (S) och Görgen Lennarthsson (SD) att justera protokollet 
onsdagen den 27 november klockan 13:00 på kommunkansliet i Rådhuset. 
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§ 203 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att komplettera ärendet om budget för revisorerna med beräkning av årsarvodet för 
lekmannarevisionen. 
 
att komplettera ärendet om havsplan för Blekinges kustkommuner med förslag på 
ändringar på sidan 61 och 62 i planbeskrivningen. 
 
att ärendet om val av utbildningsnämnd kompletteras med kommunfullmäktiges 
valberednings förslag på nominering av ledamöter och ersättare till nämnden. 
 
att ärendet om val av kulturnämnd kompletteras med kommunfullmäktiges 
valberednings förslag på nominering av ledamöter och ersättare till nämnden.  
 
att justera invalsordningen i valberedningens förslag av ersättare i utbildningsnämnden 
och kulturnämnden.  
 
att ärendet om Tommy Persson (S) avsägelse som andre vice ordförande i nämnden för 
arbete- och välfärd även omfattar avsägelse som ledamot i samma nämnd.  
 
att lägga till motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan, 
införande av tiggeriförbud i Karlshamns lokala ordningsföreskrifter, kollektivresor i 
Karlshamns kommun, kameraövervakning i Karlshamn och ledamöters frågestund i 
kommunfullmäktige.   
 
att därmed fastställa dagordningen. 
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§ 204 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) 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. 
822 tkr återstår. 
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§ 205 Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Anna Atmander (MP) 
2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser Anna Atmander (MP) som ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 11 november 2019 till och med den 14 oktober 
2022. Anna Atmander ersätter Sofi Wennerberg (MP). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2019-11-11 att till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
efter Sofi Wennerberg (MP) utse Anna Atmander (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 206 Kommunens årsredovisning för 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att underskottet i 2018 års resultat med hänvisning till synnerliga skäl inte ska 
återställas  
  
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2019 § 76 att godkänna årsredovisningen för 
år 2018. 
 
I kommunstyrelsens behandling av ärendet den 26 mars 2019 fanns ytterligare en 
beslutsmening, ”att underskottet i 2018 års resultat med hänvisning till synnerliga skäl 
inte ska återställas”. Denna beslutsmening fanns inte med då kommunfullmäktige 
behandlade årsredovisningen. Enligt kommunallagen 11 kap 13 § är det fullmäktige som 
får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det 
finns synnerliga skäl. Det innebär att beslutet om att inte återställa underskottet i 2018 
års resultat måste tas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid sammanträdet den 28 oktober 2019. 
Fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet för att kompletteras med 
protokollsutdrag från kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 191/2019 Kommunens årsredovisning för 2018 
Protokollsutdrag KS § 86/2019 Kommunens årsredovisning för 2018 
Protokollsutdrag KF § 76/2019 Kommunens årsredovisning för 2018 
Kommunens årsredovisning för 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Ekonomichef 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Anette Ericsson 
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§ 207 Taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 2019/3311 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa taxa för offentlig kontroll inom området livsmedelslagstiftningen att gälla i 
Karlshamns kommun från och med den 1 januari 2020 
 
att fastställa att timavgiften är K1 kronor per timme kontrolltid vid tillämpningen av denna 
taxa. 
 
Sammanfattning 
 
För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 
efter årsskiftet behöver Miljöförbundets taxebestämmelser anpassas till den nya EU 
förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder ikraft den 14 
december 2019 (EU 217/625). I föreslagen taxa, som utgår från Sveriges Kommuner 
och Landstings förslag till reviderad taxa, kommer avgiftsnivån för enskilda företagare i 
allt väsentligt bibehållas jämfört med nuvarande taxa. Ingen verksamhet kommer att få 
en högre årlig kontrollavgift till följd av den föreslagna revideringen.  
 
De kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu gällande 
kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras efter årsskiftet. Med dessa 
ändringar kan kommunerna fortsätta att ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och 
avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll 
under 2020. Eftersom förordningsändringarna inte är kända ännu och förändringar i 
livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunerna antagligen behöva 
ta upp taxan igen under den senare delen av 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-11 
Förslag till reviderad taxa inom livsmedelslagstiftningen 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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§ 208 Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet 2020 
2019/3310 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 25 kr att gälla från och med 1 januari 2020, 
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen 
innebär att kostnadsfaktorn K blir 949 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet 
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 
 
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydds-
området. 
 
Sammanfattning 
 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, 
behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PVK). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 2,7 %, enligt 
SKL cirkulär 19:40. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 924 kr/h till 949 kr/h. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut om uppräkning av taxor för miljöförbundets verksamhet inför 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen 
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§ 209 Taxa för myndighetsutövning 2020 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
2019/3321 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta taxa för 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag på uppräknade 
taxor avseende myndighetsutövande år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag – taxa 2020 
Taxa för myndighetsutövning 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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§ 210 Anläggningstaxa för vatten och avlopp 2019/2356 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift ändras enligt nedan retroaktiv från 
1 januari 2019 
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
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, daterad 2019-10-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi och Vatten AB 
Författningssamlingen 
Hemsidan 
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§ 211 Revidering av beslut om investeringsutgift för förvärvet av del av 
fastigheten Duveryd 5:1 2019/1050 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 8 april 2019 att förvärva ca 66 ha av fastigheten Duveryd 
5:1 i Karlshamns kommun för sammanlagt 26 400 tkr och att förvärvet skulle tas ur 
kommunstyrelsens projekt 1100 för strategisk utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF 2019-04-08 § 65 Förvärv av del av fastigheten Duveryd 5:1 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till 
kommunstyrelsen och finner kommunfullmäktige besluta att ärendet ska återremitteras. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 212 Budget för revisorerna 2019/3545 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att tillföra kommunrevisionen 175 tkr 
 
att ta ut en avgift från Stadsvapnet som ska täcka kostnaderna för revisionen av de 
kommunala bolagen 
 
Sammanfattning 
 
Budget för den kommunala revisionen behandlas i kommunallagen 11 kap § 8 och i 
reglementet för revisorerna §§ 10-11. Enligt kommunallagen ska fullmäktiges presidium 
upprätta ett förslag till budget för revisorerna som ska behandlas i samband med övrig 
budget. I reglementet för revisorerna § 10 anges att kommunfullmäktige upprättar 
förslag till budget för revisorernas verksamhet och att revisorerna gör en framställning 
om budget till presidiet. § 11 i reglementet för revisorerna, som reviderades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2019 § 19, anger att kostnader för 
lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och revisorer i stiftelser hanteras inom 
revisorernas budget och ska beaktas vid beredning i enlighet med § 10”. 
 
I samband med kommunfullmäktiges beredning av budget för 2020 och plan för 2021 
och 2022 den 23 september 2019 antogs också budget för revisorerna på 1 427 tkr för 
2020, 1 405 tkr för 2021 respektive 2022. Utöver denna budget föreligger förslag att 
tillföra lekmannarevisionen ytterligare 70 tkr för 2020. Detta ska täcka samtliga 
kostnader för lekmannarevisionen i de kommunala bolagen. Finansiering ska enligt 
förslaget ske genom att bolagen betalar in en avgift till Stadsvapnet som därefter tillförs 
revisorernas budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 190/2019 
Reglemente för revisorerna 
 
Yrkanden  
 
Mot bakgrund av beräknat arvode för lekmannarevisionen för 2020 yrkar Marie 
Sällström (S) att kommunrevisionen tillförs 175 tkr.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar yrkandet och finner kommunfullmäktige besluta enligt detta.  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Stadsvapnet 
Ekonomichef 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 213 Havsplan för Blekinges kustkommuner - beslut om antagande 2015/1710 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna upprättat särskilt utlåtande, daterat 2019-10-08 
 
att för Karlshamns del godkänna upprättad antagandehandling, daterad 2019-10-08 
respektive 2019-03-29 
 
att för Karlshamns del anta förslaget till havsplan för Blekinges kustkommuner enligt  
3 kap. 19 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun lyfter i den gällande översiktsplanen, Karlshamn 2030, fram vikten 
av och vilja att delta i fortsatt översiktlig planering av havsområdet. Kommunens 
viljeinriktning är att nyttjandet av havet ska ske i samklang med ett bevarande av 
havsmiljön, ett fungerande ekosystem.  
 
Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge initierades under hösten 2014 av 
länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag. Samverkan ledde under våren 2016 fram till en 
gemensam projektplan och ansökan om KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering I 
(statlig) Samverkan). Blekinges kustkommuner har ansökt och beviljats bidrag för ett 
projekt med 75 % statlig finansiering. 
 
Projektet syftar till en mellankommunal och regional planering av havet i de fyra 
kustkommunerna i Blekinge län. Arbetet har nu resulterat i en antagandehandling 
avseende en fördjupad kommungemensam översiktsplan för havet i Blekinge.  
 
Den framtagna gemensamma översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att 
styra hur vi ska nyttja våra gemensamma resurser så att Blekinges kust och hav även i 
framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare. Målet är 
att havsplanen ska ge mer kunskap om havet och vara vägledande för kommunernas 
planering. 
 
Parallellt pågår framtagande av tre nationella havsplaner för havsplanområdena 
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Den nationella havsplaneringen leds av 
Havs- och vattenmyndigheten (Ha V). Havs- och vattenmyndigheten lämnar ett förslag 
till havsplaner till regeringen i slutet av 2019. Planerna ska vara beslutade av regeringen 
senast 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09 
Antagandehandling, ”Havsplan för Blekinges kustkommuner, Ändring av översiktsplaner 
avseende havsområdet, Sölvesborgs kommun - Karlshamns kommun - Ronneby 
kommun - Karlskrona kommun” bestående av: 

- Plankarta med teckenförklaring, daterad 2019-10-09 
- Planbeskrivning, daterad 2019-10-09 
- Sammanfattning, daterad 2019-10-09 
- Samrådsredogörelse, daterad 2019-03-29  
- Samrådsyttranden i original, daterad 2019-03-29 
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- Särskilt utlåtande, daterat 2019-10-09 
Utställningsyttranden i original, daterad 2019-10-09 
Ändringar i planbeskrivningen till Havsplan för Blekingens kustkommuner 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Kart- och GIS-samordnare Toomas Randsalu 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 214 Ändring av beslut om plast-is 2019/2663 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att upphäva beslutet 2012-09-03 § 101 om att Väggarinken ska ersättas med plast-is 
när ny träningsyta vid Jössarinken byggts.  
 
Sammanfattning 
 
Fritidsenheten har ämnat ta upp ärendet om att ändra kommunfullmäktiges beslut 2012-
09-03 § 101 (diarienummer 2011/376) om att lägga ner Väggarinken och ersätta den 
med plastis i samband med att den nya träningsytan vid Jössarinken tas i drift säsongen 
2020/2021.  
 
Väggarinken och dess kylanläggning har uppnått den aktningsvärda åldern av 53 år. Vid 
driftskörning av anläggningen under sommaren 2019 drabbades anläggningen av ett 
haveri. Kostnaden för att åtgärda detta har av fastighetsenheten uppskattats till ca 
400 000 kr.  
 
I samband med utvecklingen av området vid Österport, Hasseln 2, har 
Räddningstjänsten tillsammans med Länsstyrelsen inkommit med ett yttrande där de 
klassar Väggarinken som farlig verksamhet eftersom den hanterar stora mängder 
ammoniak (ca 3 000 kg). 
 
Med anledning av det nu inträffade haveriet och den stora investering detta kommer 
medföra är det inte ekonomiskt försvarbart att laga felet för att sedan lägga ner 
anläggningen ett år senare. Detta tillsammans med Räddningstjänstens yttrande i 
detaljplanefrågan har gjort att fritidsenheten redan nu föreslagit teknik- och 
fritidsnämnden att inte starta upp Väggarinken inför årets säsong. 
 
De som tidigare haft mycket verksamhet på Väggarinken kommer naturligtvis att 
drabbas hårt av en nedläggning innan nya träningshallen på Jössarinken står klar 
(säsongen 2020-2021). Med andra ord under säsongen 2019-2020. Där kommer en 
dialog att föras med föreningslivet om hur vi tillsammans kan lösa de problem som 
uppstår. De skolor som idag har mest verksamhet på Väggarinken, främst 
Väggagymnasiet och Österslättskolan, kommer att få lägga om sin planering. 
 
Sedan beslutet i kommunfullmäktige (2011/376) har det visat sig att plastis inte håller 
någon bra kvalitet. Frågan har ställts till både Växjö kommun och Region Gotland som 
har erfarenhet av plastis. Båda parternas erfarenheter är dåliga och i Växjö har man 
skänkt plastisen till hockeyföreningen som bedriver sommarträning med skor (ej 
skridskor) på isen och Region Gotland har valt att inte längre montera upp den. Enligt 
Svenska Ishockeyförbundet är inte plastis ett alternativ för deras verksamhet. Däremot 
ser de det positivt att anlägga små plastisbanor för spontan åkning men erfarenheterna 
från Växjö och Gotland pekar på att det inte är realistiska alternativ. 
 
Med andra ord kommer en plastis att vara en ytterst ineffektiv investering och 
fritidsenheten yrkar därför på att beslutet upphävs. Fritidsenheten anser det vara bättre 
att riva den anläggning som idag finns norr om idrottshallen och ersätta den med 
exempelvis en ny gräsyta. 
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Konsekvensen av att inte lägga någon plastis är att det inte kommer att finnas någon yta 
i centrala Karlshamn där skridskoåkning kan utföras. Fritidsenheten anser i och med 
tillkomsten av den nya träningshallen i Jössaområdet (säsongen 2020-2021) att 
kommunens totala isbehov då tills vidare är tillgodosett. 
 
Detta eftersom den totala öppettiden kommer att vara drygt 6 månader längre på den 
nya träningshallen jämfört med Väggarinken. Under perioden v 49-09 kommer det att 
finnas lika många isytor som tidigare men de kommer att gå att använda oavsett väder. 
Under resterande 24 veckor av Jössarinkens öppethållande kommer det däremot att 
vara en extra isyta som kan användas av såväl föreningar som allmänhet och skolor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 152/2019 Ändring av beslut om plastis 
KF Beslut 2011/376 
Skiss över Hasseln 2 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 215 Yttrande över Lärarnas riksförbunds begäran om arbetsmiljöåtgärd 
2019/2214 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta yttrandet som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
 
Lärarnas Riksförbund ha i skrivelse till kommunfullmäktige begärt åtgärder mot 
uppkomna arbetsmiljörisker de anser orsakats av politiska beslut. Med stöd av AML 6 
kap § 6a har Lärarnas Riksförbund hemställt att: 
 
Kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen åtgärdar långvariga obalanser mellan 
krav och resurser genom att antingen minska kraven på de anställda eller tillföra 
nödvändiga resurser (AML Kap 2 § 1-2, AFS 2001:1 § 10, AFS 2015:4 § 9). 
 
Kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen skyndsamt (slutet av augusti) tillser att 
samtliga arbetsledande chefer i kommunens skolverksamheter disponerar tillräckliga 
resurser för att uppfylla de krav Arbetstidslagen ställer på en arbetsgivare (ATL § 15-17, 
AFS 2015:4 § 12). 
 
Kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen skyndsamt fattar beslut om att tillföra 
Utbildningsförvaltningen de ekonomiska medel som beräknas nödvändiga för 
uppfyllande av xx kommuns åtaganden i HÖK 18, bilaga 3 och bilaga 4 och därtill 
hörande partsgemensamt framtagna arbetsmodeller. (ADI 563, HÖK 18 Bil 3-4).  
 
Alla kommande budgetbeslut rörande kommunens skolsektor riskbedöms innan beslut 
fattas (ADI 563, AFS 2001:1 § 8, AML Kap 3 § 2).  
 
Riskbedömning ska genomföras tillsammans med de fackliga huvudorganisationerna i 
de kommunala skolorna (AML Kap 3 § 1a, AML Kap 6 § 4) och att den färdiga 
riskbedömningen ingår i handlingarna för underlaget till beslutet.  
 
Kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen skyndsamt efterlever sin 
arbetsmiljödelegation via samverkansavtalet kring arbetsmiljö så denna kan användas 
som vägledning i och utvärdering av framtida budgetbeslut (AFS 2001:1 § 5, AFS 
2015:4 § 7-8).  
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Yttrande 
 

För både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är det angeläget att följa upp 
och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. I det centrala kollektivavtalet HÖK 18 bilaga 3 
påtalar parterna vikten av att systematiskt arbeta skol-OSA samt finner lokala praktiska 
metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde medarbetarens 
uppdrag. Detta ska hanteras i de befintliga forum som finns för samverkan samt för 
skolans partsgemensamma utvecklingsarbete.  
 
De ekonomiska ramar som beslutats gälla för nämnden för barn, ungdom och skola 
samt för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden går inte att riskbedöma i förväg innan 
det finns konkreta förslag på hur förändrade budgetförutsättningar ger konkreta 
konsekvenser för verksamheterna. När budgeten antas politiskt finns ingen klar bild över 
behoven på enhetsnivå och därför inte heller hur arbetet ska organiseras eller vilka 
eventuella förändringar som behöver göras.  
 
Kommunen delar framställarens krav på att regler kring arbetstid ska följas och att 
arbetet ska organiseras så att Arbetstidslagen och våra avtal följs. Det åligger 
arbetsgivaren i form av närmsta chef att i arbetstidsschema förlägga arbetstiden så att 
lagar och avtal efterlevs och arbetsgivaren har idag inga indikationer på att så inte är 
fallet. Den fackliga organisationen har en bevakande roll gentemot våra gemensamma 
gällande avtal och förutsätts initiera dialog med arbetsgivaren vid signaler på att avtal 
och lagar inte följs. 
 
Huvudmännen har ansvar för styrning, ledning, resurssättning och uppföljning för att 
möta skolans uppdrag. På den övergripande nivån måste därför utbildnings- och 
skolfrågor ges en central plats och resultat följas upp. Målet är att varje skolenhet och 
dess ledning ska ha mandat och förutsättningar att fullfölja sina uppgifter på ett sätt som 
gör att de kan utveckla och förbättra verksamheten. Arbetet i enlighet med HÖK 18 
bilaga 3-4 för att åstadkomma ”-ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke 
som attraherar skickliga behöriga lärare” är igångsatt på tjänstemannanivå. Arbetet 
analyseras och redovisas i samband med avtalsperiodens slut 2021-03-31. 
 
Hur de ekonomiska resurserna nyttjas i verksamheten är ytterst en uppgift för respektive 
skolledare. Om en skolledare är av uppfattningen att det inte går att bedriva 
skolverksamhet på grund av bristfälliga resurser så ska arbetsmiljöuppgifterna 
returneras till närmsta chef. Returnerande av arbetsmiljöuppgifter gäller i hela 
beslutsorganisationen upp till Kommunfullmäktige som är ytterst ansvarig för 
arbetsmiljön. 
 
Förhållandet till organisationerna regleras i enlighet med Lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet vilket parterna är överens om att hantera enligt LOK om 
samverkan i Karlshamns kommun. Karlshamns kommun avser att tillsammans med 
skyddsombud och medarbetare kontinuerligt undersöka arbetsmiljön i enlighet med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet samt att i samband med förändringar genomföra risk – 
och konsekvensanalyser och då också vidta de åtgärder som anses erforderliga på kort 
och lång sikt. 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Sida 22(41) 

 

En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för Karlshamns kommun och 
samverkansavtalet klargör att utvecklandet av arbetsmiljön sker i samverkan mellan 
medarbetare, skyddsombud och arbetsgivare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-10 
Lärarnas riksförbund begäran om åtgärd mot arbetsmiljörisker (AML kap 6 § 6a) 
Arbetsgivarnytt nr 5/2019 Påstådda brott mot arbetsmiljölagen m.m. 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger och finner 
kommunfullmäktige besluta enligt detta. 
 
Beslutet skickas till 
 
HR-chef Jonas Jönsson 
Lärarnas Riksförbund 
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§ 216 Interpellation om försvunna barn - Bodil Frigren Ericsson (L) 2019/3415 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta interpellationssvaret till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Bodil Frigren Ericsson (L) följande 
interpellation till ordföranden i nämnden för barn, ungdom och skola, Jan-Åke Berg (S): 
 
Vid terminsstarten står skolbänkar tomma i många skolor. Det handlar om barn och 
unga som har förts ut ur landet och där lämnats kvar mot sin vilja. Framför allt i 
samband med sommarlovet riskerar barn och ungdomar att inte komma tillbaka till 
Sverige efter en resa till sitt födelseland eller till föräldrarnas ursprungsland. Det kan 
vara för att bortgifta, bli könsstympade eller för att placeras i en traditionell miljö för att 
”uppfostras” med hederskulturens värderingar. 

Alla barn som är bosatta i Sverige har både en rättighet och en skyldighet att gå i 
skolan. Kommunen ska se till att eleverna fullgör sin skolplikt och går klart sin utbildning 
i grundskolan och grundsärskola eller får sin utbildning på annat sätt. Kommunerna ska 
också ha system och rutiner för att kontrollera att alla barn är skolplacerade och går i 
skolan och att inget barn glöms bort eller försvinner. 

Även för unga som är mellan 16 och 20 år har varje kommun skyldighet att hålla sig 
informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Regleringen kallas för kommunernas 
aktivitetsansvar för ungdomar och syftet är att förebygga att unga människor hamnar 
utanför både arbete och studier 

Tyvärr saknas fungerande rutiner i många kommuner för att hantera detta svek mot 
barnen. I media har vi t ex läst att i Mjölby kommun saknas 5 barn efter sommarlovet, 
och fortfarande den 5 september, alltså två veckor in på terminen, har ingen 
orosanmälan gjorts till socialtjänsten. 
 
Interpellationssvar från Jan-Åke Berg (S) ordföranden i nämnden för barn, ungdom och 
skola: 
 
1. Hur ser det ut i Karlshamn? Har några barn saknats vid skolstarten de senaste åren? 

Det finns inget dokumenterat att något barn skulle ha saknats vid skolstarten de 
senaste åren.  
 

2. Vilka rutiner finns för att motverka att barn förs bort mot sin vilja? 
Någon rutin för skolans personal att agera i familjer innan något har hänt finns inte 
och är inte heller en del av skolans uppdrag. Dock om skolans personal skulle få en 
signal/kännedom om att något sådant är på gång eller att någon elev far illa på annat 
sätt, så görs en orosanmälan till socialtjänsten i enlighet med anmälningsplikten. 
 

3. Vilka rutiner finns inom skolan om/när ett barn saknas? 
Rutinen är att de elevsystem som registrerar elever placerade på kommunens egna 
skolor, elever på fristående skolor och elever i andra kommuner samkörs med 
folkbokföring/kommuninvånarregister. Om det finns någon folkbokförd elev i 
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kommunen som inte finns placerad på en skolenhet, så påbörjas genast 
efterforskning av kommunens handläggare.  
 
Om en elev är skolplacerad men frånvarande så finns en upprättad rutin ”Rätten till 
utbildning – skolfrånvaro Karlshamns kommuns handlingsplan och rutiner för när 
elever inte kommer till skolan”, vilken bifogas svaret. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Sida 25(41) 

 

§ 217 Interpellation om utebliven satsning på ensamma äldre - Emanuel Norén (L) 
2019/3513 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta interpellationssvaret till handlingarna. 
  
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Emmanuel Norén (L) följande 
interpellation till ordföranden i omsorgsnämnden Leif Håkansson (S): 
 
24 augusti 2018 lämnade jag in en motion om att införa så kallad måltidsvän inom 
Karlshamns äldreomsorg. Omsorgsnämnden behandlade ärendet 20 februari 2019 med 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2018 som grund. Mycket glädjande 
ställde sig en enig nämnd bakom mitt förslag och på Kommunfullmäktige 20 maj 2019 
bifölls motionen i sin helhet. Omsorgsnämnden fick uppdraget att verkställa beslutet. 
Idag 5 månaders senare har ännu inget hänt. Detta trots att vi vet att en av vår tids stora 
utmaningar är ensamhet bland äldre. Enligt socialstyrelsens årliga undersökning av 
äldre med äldreomsorg upplever var tionde svåra besvär av ångest, oro och rädsla och 
15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de här personerna är dessutom missnöjet 
med äldreomsorgen stor. Vi vet också att undernäring är ett stort problem bland äldre 
idag. 
 
Med anledning av vad som ovan anförts ställer jag följande frågor till 
Omsorgsnämndens ordförande: 

- Varför har du inte ombesörjt att förvaltningen verkställt Kommunfullmäktiges 
beslut? 

- Vilka åtgärder avser du som ordförande vidta för att förverkliga intentionerna i 
motionen? 

- Har du som ordförande kontroll på beslutade icke verkställda beslut? 
- Varför har inte nämnden informerats om den kraftiga förseningen eller det 

uteblivna genomförandet? 
 

- Vad är orsaken till att nämnden inte verkställt beslutet? 
 

- När kan jag förvänta mig att uppdraget genomförs? 
 
Interpellationssvar från Leif Håkansson (S) ordföranden i omsorgsnämnden: 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamn beslutade 2019-05-20 att bifalla motionens två att-
satser enligt nedan: 
 
att ansvarig förvaltning undersöker intresse och behov för att initiera projektet 
”måltidsvän” i Karlshamns kommun tillsammans med berörda kompetenser och 
föreningar ur civilsamhället 
 
att om möjligheten och intresset finns att genomföra intentionen i motionen. 
 
Omsorgsförvaltningen genomför kommunfullmäktiges beslut på ovanstående att-satser. 
Dialog förs med föreningar om hur man ska initiera projektet ”måltidsvän”. Dialog förs 
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även med kommunens träffpunkter. När omsorgsförvaltningen har ett förslag så 
överlämnas det till omsorgsnämnden för beslut. 
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§ 218 Beslut om att bilda en utbildningsnämnd 2019/3364 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ledamöter och ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola entledigas från och 
med 2019-12-31 
 
att nämnden för barn, ungdom och skola upphör 2019-12-31 
 
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphör 2019-12-31  
 
att en gemensam nämnd för utbildning bildas från och med 2020-01-01 
 
Sammanfattning 
 
Liksom andra kommuner utmanas Karlshamns kommun ständigt av kravet på att 
tillgodose invånarnas behov samtidigt som resurserna är begränsade. Det pågår därför 
ett arbete att inom kommunallagens ramar skapa en ändamålsenlig organisation som är 
resurseffektiv. Som ett led i detta arbete föreslås att en gemensam nämnd för 
utbildningsfrågor bildas. Det innebär att nämnden för barn, ungdom och skola och 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphör. Syftet med en gemensam nämnd för 
utbildningsfrågor är att säkerställa en effektiv ledning och administration och samordning 
över skolformer. 
 
Mandatperioden för ledamöterna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphör 
2019-12-31. För ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola upphör 
mandatperioden 2022-12-31.   
 
Den föreslagna gemensamma nämnden ska ha ansvar för det som kommunen enligt 
gällande lagstiftning ansvarar för inom skolväsendet det vill säga förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Nämnden ska också vara vårdgivare 
för den hälso- och sjukvård som sker inom elevhälsan inom dessa skolformer. Nämnden 
ansvara vidare för natur- och kulturskola, eftergymnasial utbildning inom det kommunala 
området, uppdragsutbildning, studie- och yrkesvägledning och samråd med nämnden 
för arbete och välfärd, kommunstyrelsen och näringslivet.  
 
Nämnden föreslås bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Miki Tomita Larsson, daterad 2019-10-15 
Förslag på reglemente för en ny utbildningsnämnd 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Hemsidan 
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§ 219 Reglemente för utbildningsnämnden 2019/3352 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta ett reglemente för utbildningsnämnden att gälla från och med den 1 januari 
2020. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 220 respektive § 221 om 
reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola (BUS-nämnden) respektive 
gymnasienämnden (GN).  
 
Gymnasienämnden bytte namn till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter beslut 
i kommunfullmäktige den 8 april 2019 § 48. 
 
Ett förslag föreligger att skapa en gemensam utbildningsnämnd och att BUS-nämnden 
och GN därmed upphör. Det innebär att det behövs ett nytt reglemente som omfattar de 
befintliga nämndernas ansvarsområden. Ett förslag på reglemente för en 
utbildningsnämnd har därmed tagits fram.      
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-15 
Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola, antaget 2018-12-17 
Reglemente för gymnasienämnden, antaget 2018-12-17 
Förslag på reglemente för en ny utbildningsnämnd 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att den nya nämnden för utbildningsfrågor ska 
namnges ”Kunskapsnämnden”.  
 
Per-Ola Mattsson (S) och Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 
att den nya nämnden för utbildningsfrågor ska anta namnet ”Utbildningsnämnden”.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar först yrkanden om namnförslag på den nya nämnden för 
utbildningsfrågor. Ordförande ställer Björn Tenland Nurhadis yrkande mot 
kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande prövar därefter kommunstyrelsens förslag om att anta ett reglemente för 
Utbildningsnämnden att gälla från och med 1 januari 2020 och finner 
kommunfullmäktige besluta enligt detta förslag.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet att namnge den nya nämnden 
för utbildningsfrågor till ”Utbildningsnämnden”. 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Sida 29(41) 

 

 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 220 Val av utbildningsnämnd för tiden 2020-2022 2019/3579 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden för tiden 2020-01-01— 
2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid utse de 
personer som anges nedan:  
 
13 ledamöter 13 ersättare 

 
Jan-Åke Berg (S), ordförande Ann-Christine Svensson (S) 
Sofie Ekenberg (C), förste vice ordförande Kousai Al Haji (C) 
Magnus Sandgren (M), andre vice ordförande Anna Arild (M) 
Mona Wettergren (SD) André Nord (SD) 
Bengt-Olof Björck (S) Diez Nobach (S) 
Rickard Holmberg (M) Andreas Green (M) 
Sten Wijkander (S) Anna Carlsson (S) 
Cecilia Holmberg (M) Iman Omairat (L) 
Margaretha Lennarthsson (SD) Alexander Karlsson (SD) 
David Alfredsson (S) Siri Näslund (S) 
Emanuel Norén (L) Niklas Ek (L) 
Anette Darlén (S) Kenneth Svanberg (MP) 
Maria Hjelm Nilsson  (C) Jan Andersson (MP) 
 
Sammanfattning 
 
Valberedningen har föreslagit kommunfullmäktige att till ledamöter och ersättare i 
utbildningsnämnden för tiden 2020-01-01—2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e 
vice ordförande för samma tid utse de personer som anges ovan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning § 3/2019.  
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar att invalsordningen för ersättarna ändras så att ledamöter 
ersätts med ersättare med samma partibeteckning enligt följande: 
1. Ann-Christine Svensson (S) 
3. Anna Arild (M) 
5. Diez Nobach (S) 
4. Alexander Karlsson (SD) 
2. Kousai Al Haji (C) 
6. Andreas Green (M) 
12. Kenneth Svanberg (MP) 
8. Niklas Ek (L) 
9. André Nord (SD) 
7. Anna Carlsson (S) 
11. Iman Omairat (L) 
10. Siri Näslund (S) 
13. Jan Andersson (MP) 
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Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att invalsordningen ändras för ersättarna Niklas Ek (L) 
och Iman Omairat (L). 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att invalsordningen ändras för ersättarna Alexander 
Karlsson (SD) och André Nord (SD).  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens föreslag på 
ledamöter och ersättare till utbildningsnämnden med angiven justering av 
invalsordningen för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31 och finner kommunfullmäktige 
besluta enligt detta förslag.  
 
Ordförande prövar därefter om fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag på 
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande och finner kommunfullmäktige besluta enligt 
dessa förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Envar vald 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 221 Revidering av reglemente för teknik- och fritidsnämnden 2018/3878 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden att gälla från och med den 1 
januari 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Det föreligger ett förslag att teknik- och fritidsnämnden ska överta ansvaret för 
fritidsgårdar från nämnden för barn, ungdom och skola och erforderlig ändring av 
reglementet därmed ska genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14 
Reglemente för teknik- och fritidsnämnden, antaget 2018-12-17 och  
reviderad 2019-04-08 
Förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 222 Revidering av reglemente för kulturnämnden 2018/3876 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderat reglemente för kulturnämnden att gälla från och med den 1 januari 
2020. 
 
Sammanfattning 
 
Det föreligger ett förslag att kulturnämnden ska överta ansvaret för musikskolan från 
nämnden för barn, ungdom och skola och erforderlig ändring av reglementet därmed 
ska genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14 
Reglemente för kulturnämnden, antaget 2018-12-17 
Förslag på reglemente för kulturnämnden 
 
Yrkanden 
 
Jan-Åke Berg (S) och Kenneth Hake (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars-Olof Larsson (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 223 Val av kulturnämnd 2019-2022 2018/3823 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ledamöter och ersättare i kulturnämnden för tiden 2020-01-01— 
2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid utse de 
personer som anges nedan:  
 
9 ledamöter 9 ersättare 

 
Lena Sandgren (S), ordf Thomas Johansson (S) 
Claes Jansson (MP), 1:e vice ordf Anna Atmander (MP) 
Ulla Olofsson (M), 2:e vice ordf.  Sara Helgefalk (M) 
Mona Wettergren (SD) Britt Karlsson (SD) 
Leif Gummesson (S) Anette Darlén (S) 
Cecilia Holmberg (M) Britt Kilsäter (M) 
Lena Häggblad (C) Jessica Persson (C) 
Ingrid Hagberg-Hake (S) Robert Sandelin (S) 
Laila Johansson (KD) Anette Höglund (L) 
 
Sammanfattning 
 
Valberedningen har föreslagit kommunfullmäktige att till ledamöter och ersättare i 
kulturnämnden för tiden 2020-01-01—2022-12-31 samt till ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande för samma tid utse de personer som anges ovan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning § 4/2019.  
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar att invalsordningen på ersättarna ändras enligt följande: 
1. Thomas Johansson (S) 
3. Sara Helgefalk (M) 
2.  Anna Atmander (MP) 
4. Britt Karlsson (SD) 
7. Jessica Persson (C) 
5. 
6. 

Anette Darlén (S) 
Britt Kilsäter (M) 

8. Robert Sandelin (S) 
9. Anette Höglund (L) 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens föreslag på 
ledamöter och ersättare till kulturnämnden med angiven justering av invalsordningen för 
tiden 2020-01-01 – 2022-12-31 och finner kommunfullmäktige besluta enligt detta 
förslag.  
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Ordförande prövar därefter om fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag på 
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande och finner kommunfullmäktige besluta enligt 
dessa förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Envar vald 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 224 Entledigande från uppdraget som ledamot i valnämnden - Per-Ivar Ivarsson 
(C) 2018/3828 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Per-Ivar Ivarssons (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i valnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Per-Ivar Ivarsson (C) har i skrivelse 2019-10-30 meddelat att han avsäger sig uppdraget 
som ledamot i valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Per-Ivar Ivarssons (C) avsägelse 2019-10-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Sida 37(41) 

 

§ 225 Avsägelse från Tommy Persson (S) avseende uppdraget som 1:e vice 
ordförande i nämnden för arbete och välfärd 2018/3825 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Tommy Persson (S) avsägelse från uppdraget som första vice ordförande och 
ledamot i nämnden för arbete och välfärd.   
 
Sammanfattning 
 
Tommy Persson (S) den 11 november 2019 meddelat att han avsäger sig uppdraget 
som första vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd. 
 
Per-Ola Matsson (S) meddelar på kommunfullmäktiges sammanträde att Tommy 
Persson (S) också avsäger sig uppdraget som ledamot i nämnden för arbete och 
välfärd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tommy Perssons begäran om att entledigas från sitt uppdrag, daterad 2019-11-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Tommy Persson 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 226 Handlingar för kännedom kommunfullmäktige 2019 2019/786 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
 Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2019-10-17 – 2019-11-06 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
    

2019/3416 34/19 2019-10-18 Missiv - Granskning av kommunens 
pågående investeringar (projekt) 

2019/3417 35/19 2019-10-21 Missiv - Granskning av kommunens 
pågående investeringar (projekt) 
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§ 227 Interpellation om dansscenen på Lokstallarna 2019/3629 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta interpellationssvaret till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Magnus Gärdebring (M) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 
Etableringen av Dansscenen på Lokstallarna är kantad av frågetecken. 
Karlshamnsoppositionens ledamöter i kulturnämnden har förgäves försökt få fram 
konsekvensanalyser av ekonomisk och verksamhetsmässig påverkan av 
etableringen. Det är ur vårt perspektiv fortfarande inte klarlagt var det ekonomiska 
ansvaret för dansscenen ligger. Det pågår i Regionen en utredning om Dansscenen 
som ännu inte är klar men trots det har kommunen valt att gå vidare och etablerat 
verksamheten. Det har också framförts att etableringen skulle ske i samråd med 
befintliga föreningar på Lokstallarna och att övriga verksamheter inte skulle 
påverkas.  
 
Vi får nu uppgifter om att Musikforum i praktiken förhindras att hålla sin Metal-
Festival Likstallarna i Lokstallarnas lokaler i December. Konversationen med 
kommunens representanter kan läsas på Musikforum.nu (Bloggen). Musikforum har 
också fått begränsningar i möjligheterna för banden att repa i sina lokaler. Det visar 
sig också att den utlovade dialogen med alla föreningar i Lokstallarna inte har skett.  
 
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:  
 
1. Vem har det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvaret för projektet 

Dansscenen?  
 
2. Vad beräknas Dansscenen kosta under 2020 och hur är det finansierat?  
 
3. När kommer dialog ske med alla berörda föreningar på Lokstallarna?  

 
4. Hur kommer föreningar som begränsas i sin kärnverksamhet på Lokstallarna att 

kompenseras av kommunen?  
 
5. Kommer alla nuvarande föreningar som har verksamhet i Lokstallarna få plats 

med sin verksamhet när Dansscenen och Regionteaterns verksamhet är fullt 
utbyggd?  

 
I samarbete med kulturnämndens ordförande Lena Sandgren (S) lämnar 
kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) följande interpellationssvar: 
 
1. Vem har det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvaret för projektet  
Dansscenen?  
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 ”Mål och budget 2019”. Särskild åtgärd 
var bland annat att ”kulturnämnden tillförs 1 miljon kronor för satsning på dansscen”. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Sida 40(41) 

 

Kulturnämnden har det verksamhetsmässiga ansvaret. Nämnden ska främja kulturlivet 
genom samverkan och stöd till föreningar. Nämnden ska verka för att samråd och 
överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser behov och genomförande av 
tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av olika kulturlokaler.  
 
Kommunstyrelsen som fastighetsägare ansvarar för investeringar i fastigheter. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter kommunens fastigheter med budgeterade 
medel. Krävs ytterligare medel har Samhällsbyggnadsförvaltningen att hos 
kommunstyrelsen ta fram ett investeringsförslag. Region Blekinge ger extra medel till 
Regionteatern Blekinge Kronoberg för delar av tjänster på lokstallarna samt medel till 
utredningen. Utredning gällande Lokstallarna pågår, ansvaret för utredningen av 
fastigheter är fastighetschef Magnus Persson, projektansvarig för Lokstallsutredningen 
är Ulf Bjäreborn.  
 
2. Vad beräknas Dansscenen kosta under 2020 och hur är det finansierat?  
 
Utredning pågår, vi får avvakta utredningen för att kunna svara på frågan.  
 
3. När kommer dialog ske med alla berörda föreningar på Lokstallarna?  
 
Kulturnämnden har en 50 % kultursamordnartjänst riktad till Lokstallarna. 2019 har vi 
sett som en uppstartsperiod.  
 
Dialog med kulturföreningar som hyr på årsbasis pågår kontinuerligt, planerade möten 
sker en gång i månad, alla berörda föreningar bjuds in till månadsmötet, inbjudan och 
minnesanteckningar skickas ut via mail av kultursamordnaren, Musikforum har tyvärr 
inte deltagit. Vid behov bjuds även andra in. Dialogmöte med föreningar som är tillfälliga 
hyresgäster sker vid behov.  
 
4. Hur kommer föreningar som begränsas i sin kärnverksamhet på Lokstallarna att 
kompenseras av kommunen?  
 
Musikforum har fått kompensation med sänkt hyra för de gånger de inte kunnat använda 
sina hyreslokaler.  
 
5. Kommer alla nuvarande föreningar som har verksamhet i Lokstallarna få plats med 
sin verksamhet när Dansscenen och Regionteaterns verksamhet är fullt utbyggd?  
 
Utredning pågår, vi får avvakta utredningen för att kunna svara på frågan. Bedömningen 
på hur mycket föreningarna påverkas ligger i den utredning som Ulf Bjäreborn ansvarar 
för. Utredningen beräknas vara klar i början av 2020. Stor hänsyn tas till befintliga 
hyresgäster. 
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§ 228 Inkomna motioner november 2019 2019/1820 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Fem motioner har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i november. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan  – Björn 
Tenland Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Motion om tiggeriförbud – Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och 
Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Motion om gratis resor inom kommunen för pensionärer – Björn Tenland Nurhadi (SD), 
Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Motion om kameraövervakning i Karlshamn – Björn Tenland Nurhadi (SD), Görgen 
Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och Ulf Lind (SD) 
 
Motion om frågestund i kommunfullmäktige – Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing 
(SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 


