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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00—17:30 

Beslutande Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) ordf 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (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) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
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) 
Ulla Olofsson (M) 
Laila Johansson (KD) 

 Marie Sällström (S) 
Charlotta M Sjöqvist (M) 
Britt Jämstorp (KD) 

 

Närvarande 
ersättare 

Kerstin Gustafson (S) 
Kerstin Linde (S) 
Göran Svensson (S) 
Elisabet Rosengren (S) 
Anki Hansson (S) 
Per-Ivar Johansson (C) 
Sofie Ekenberg (C) 
Mats Bondesson (C) 
Per Atmander (MP) 
Anna Atmander (MP) 
Herman Falk (M) 
Britt Kilsäter (M) 
Iman Omairat (L) 
Stefan Sörensson (L) 
Lennart Ung (KD) 
Jonas Lingvärn (SD) 
Dan Andersson (SD) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 229-241  

Utses att justera Magnus Sandgren (M) och Charlott Lorentzen (MP) 

Justeringsdatum  2019-12-19 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Gertrud Ivarsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Magnus Sandgren 
………………………………………… 
Charlott Lorentzen  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2019-12-16 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-12-19 

Tillkännages t.o.m.: 2020-01-09 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 229 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Magnus Sandgren (M) och Charlott Lorentzen (MP) att justera protokollet 
torsdagen den 19 december klockan 13:30 på kommunkansliet i Rådhuset. 
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§ 230 Fastställande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga till motion om app för att öka tryggheten, motion om lugna måltider och motion 
om att kommunen inte ska köpa kött från djur som slaktats med smärtsamma 
slaktmetoder. 
 
att därmed fastställa dagordningen. 
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§ 231 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Yrkanden 
 
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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§ 232 Förlängning av bostadsförsörjningsprogrammets aktualitet 2018/105 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med 
1 juli 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;  
 
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.  
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018 (§ 10) och den 17 december 
2018 (§ 203) beslutat att förlänga aktualiteten för nuvarande riktlinjer för 
bostadsförsörjning att gälla för 2018 respektive 2019. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering. Bedömningen är att aktualitetsperioden för 
riktlinjerna kan förlängas till att gälla fram till och med 1 juli 2020. 
 
Förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram har behandlats i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 20 augusti, 1 oktober och 22 oktober 2019 samt i kommunstyrelsen 
den 5 november. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-06 
Gällande Bostadsförsörjningsprogram 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic  
Planarkitekt Nanny Strand 
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§ 233 Renhållningstaxa för 2020 2019/3537 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta renhållningstaxa för 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB ska enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 24 oktober 2019 förslag till 
renhållningstaxa för år 2020 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2020 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 
• Taxan delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift. 
• Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall höjs med 10 procent. 
• Taxor för slam höjs med 3 procent. 
• Taxa för hämtning av trädgårdsavfall höjs med 3 procent. 
• Taxa för boende på öar får en rörlig avgift på 250 kr oavsett om det gäller helårs- eller 
sommarboende. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa 
för år 2020 enligt ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv Förslag till renhållningstaxa 
Taxeförslag 2020 
Gällande Taxa för renhållning 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
författningssamlingen 
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§ 234 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och kommunerna i 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström 2019/3373 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 
2020-01-01—2020-12-31 i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att 
samtliga länets kommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge (dåvarande Landstinget Blekinge) 
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU). Nuvarande avtal löper ut 2019-12-31 och nytt avtal ska tecknas. Det nya avtalet 
gäller 2020-01-01—2020-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet.  
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet.  
 
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2020 till  
2 867 000 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 867 000 kronor årligen. 
 
Avtalet har tagits fram av Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) med möjlighet 
även för ansvarig inom Region Blekinges FoU-verksamhet att ge synpunkter. Avtalet har 
även förankrats i Regionala samverkansrådet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag AV § 147/2019 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
kommunerna  
Ordförandebeslut ON Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
kommunerna 
Avtal om FoU-verksamhet 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
Nämnden för arbete och välfärd 
Omsorgsnämnden 
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§ 235 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019/3528 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta ”Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022” och 
att därmed ge förvaltningarna uppdrag att arbeta enligt riktlinjerna. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan MSB och 
SKL ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige. Kravet på styrdokument är nytt för 
perioden och får anses förmedla en höjd ambitionsnivå från samhället i frågan. I 
Karlshamn utformas styrdokumentet som en riktlinje.  
 
I riktlinjerna anges i sammanfattning följande ambitioner; 
 
Under kommande period ska arbetet inriktas på att färdigställa kommunövergripande 
planer för nödvatten och Styrel. Förmågan att ta emot nödvatten samt att använda 
befintliga reservkraftverk ska därigenom stärkas. 
 
Berörda förvaltningar ska ta fram planer och rutiner för att hantera händelser kopplade 
till extremväder som värmebölja, storm eller snöstorm.  
 
Förmågan till krisledning genom hela processen, från att en krishändelse inträffar och 
fram till att verksamheten återställts och vunna erfarenheter dokumenterats, ska stärkas. 
Detta ska ske genom att den kommunala ledningsplatsen utvecklas och anpassas till 
krisledningsstabens behov. Kontaktvägar till beredskapsfunktionerna i de olika 
verksamheterna ska tydliggöras och delas till berörda. POSOM-gruppen ska 
organiseras och utbildas så att den kan utgöra ett stöd vid framtida krishändelser. 
 
Under kommande år ska samverkan med lokala företag, främst inom livsmedels- och 
drivmedelsbranschen utvecklas. De närmaste åren ska också möjligheten att involvera 
Civilförsvarsförbundets medlemsorganisationer och den frivilliga resursgruppen som ett 
stöd i den kommunala krisberedskapen undersökas. 
 
Beslutsunderlag 
 
”Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022” (bifogas) 
samt tidigare fastställd ”RSA-rapport för Karlshamns kommun” (bifogas inte). 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga förvaltningschefer 
Hemsidan 
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§ 236 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 2018/3870 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 januari 
2020. 
 
Sammanfattning 
 
Som ett led i arbete med att minska kostnaderna i kommunen beslutade 
kommunstyrelsen 2019-12-03 att Festivalsutskottet skulle upphöra den 31 december 
2019. Bedömning var att detta skulle bidra med en kostnadsminskning på cirka 100 tkr. I 
och med detta beslut behöver reglementet för kommunstyrelsen revideras så att andra 
stycket i § 3 styrks. 
 
Utskott 
 
3 §  
 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 7 
ledamöter och 7 ersättare.  
 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett festivalutskott som ska ha hand om ärenden 
gällande Östersjöfestivalen. Festivalutskottet ska bestå av 3 ledamöter.  
 
Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-06 
Förslag på reglemente för kommunstyrelsen, daterad 2019-11-13 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 324/2019 Beslut om att avveckla 
Festivalsutskottet 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
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§ 237 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt, november 2019 2019/689 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
 
För närvarande finns det 16 motioner som inte beretts färdigt. Av dessa är det en 
motion, om att införa vårdbiträde, som återremitterats från kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen för ytterligare beredning. En motion, måltidsvän inom äldreomsorgen, 
är färdigutredd och har fått bifall i kommunfullmäktige men inväntar implementering inom 
omsorgsförvaltningen. Två motioner om kulturell stadsplanering och utredning om 
parkeringsskiva är under beredning sedan augusti 2019. Sju motioner lämnades in i 
samband med kommunfullmäktiges sammanträden den 28 oktober och har nyligen 
remitterats för beredning. Ytterligare fem motioner har lämnats in i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november och har ännu inte remitterats för 
beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt, november 2019 
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§ 238 Fyllnadsval av ledamot i valnämnden - Staffan Olsson (C) 2018/3828 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ledamot i valnämnden efter Per-Ivar Ivarsson (C) välja Staffan Olsson (C). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18, § 224, att entlediga Per-Ivar Ivarsson (C) 
från uppdraget som ledamot i valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från Centerpartiets gruppledare Mats Dahlbom. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Staffan Olsson 
Utredare Anna Persson 
Lönekonsult Cecilia Holmberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 239 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och fritidsnämnden - Staffan Olsson (C) 
2018/3826 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Maria Hjelm Nilssons (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i teknik- 
och fritidsnämnden 
 
att till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden utse Staffan Olsson (C) för tiden till och 
med 2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Maria Hjelm Nilsson (C) har den 2 december 2019 meddelat att hon avsäger sig 
uppdraget som ersättare i teknik- och fritidsnämnden. 
 
Gruppledare Mats Dahlbom (C) har meddelat att man nominerar Staffan Olsson (C) till 
ny ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Maria Hjelm Nilssons (C) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
teknik- och fritidsnämnden, daterad 2019-12-02. 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Maria Hjelm Nilsson 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 240 Interpellation om ekonomisk balans i Räddningstjänsten Västra Blekinge 
2019/3920 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta interpellationssvaret till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Magnus Gärdebring (M) följande 
interpellation till ordföranden i Räddningstjänsten Västra Blekinge, Kenneth Hake: 
 
På Kommunfullmäktige 28 oktober i år behandlades Räddningstjänsten Västra 
Blekinges delårsbokslut. Det beslutades att uppmana Räddningstjänsten Västra 
Blekinge att vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans och att återrapportera i 
oktober.  
 
Från sammanträde med Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge  
31 oktober står det att läsa:  
” Magnus Arvidsson (M) yrkar om en budget i balans 2019 enligt bilaga 2, som finns i 
originalprotokollet. Ordförande Kenneth Hake anmärker om att yrkandet inte kommer 
ifrån Blekinge Väst och att det inte är godtagbart att ett yrkande inte kommer från alla 
medlemskommunerna.”  
 
Vidare beslutades: 
Att avslå det framlagda yrkandet från moderaterna genom Magnus Arvidsson.  
 
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:  
 
1. Vilka åtgärder har Räddningstjänsten vidtagit med anledning av fullmäktiges beslut 

28 oktober?  
 
2. Vilken dialog har ordföranden i Räddningstjänsten haft med ägarkommunerna med 

anledning av beslutet?  
 

3. Anser ordföranden i Räddningstjänsten att man inte är bundet av beslut fattade i 
Karlshamns fullmäktige?  

 
Kenneth Hake ordförande i Räddningstjänsten Västra Blekinge ger följande 
interpellationssvar: 
 
Magnus Gärdebring tar upp två olika ärenden i sin interpellation: den första är 
kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019 och den andra är ett yrkande framlagt 
på direktionsmötet den 31 oktober 2019. 
 
Magnus Arvidssons yrkande behandlades enligt gängse regler på direktionsmötet och 
avslogs. 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har inga ägarkommuner utan endast 
medlemskommuner. 
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Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019 vann laga kraft den 26 november 
2019. Eftersom jag anser att beslutet gällde oktober 2019 så var beslutet obsolet när det 
vunnit laga kraft. På grund av detta förhållande har Räddningstjänsten Västra Blekinge 
och jag som ordförande inte vidtagit några åtgärder och inte haft någon dialog med 
medlemskommunerna. 
 
Enligt förbundsordningen har varje medlemskommun rätt att väcka ärenden i 
direktionen. Gällande fastställande av rambudget ska samråd ske med samtliga 
medlemskommuner, detta sker i samordningsorganet Blekinge Väst. Från detta beslut 
har direktionen beslutat om en budget för 2019. Medlemskommunerna har varit väl 
införstådda med att Räddningstjänsten inte hade en ekonomi i balans 2019. 
 
När en medlemskommun väcker ett ärende till direktionen som påverkar 
Räddningstjänstens hela verksamhet bör detta samordnas med övriga 
medlemskommuner, så har inte skett. 
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§ 241 Inkomna motioner december 2019 2019/1820 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Sex motioner har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i december. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen – Björn Tenland Nurhadi (SD), 
Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar – Björn Tenland Nurhadi 
(SD) 
 
Motion om att stoppa släggor som kan gå fel – Görgen Lennarthsson (SD) och Håkan 
Abramsson (SD)   
 
Motion om trygghetsapp – Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt 
Jämstorp (KD) 
 
Motion om lugna måltider – Björn Tenland Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) 
 
Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder inte ska köpas 
in av kommunen – Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 
Protokollsanteckning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) begär ordet och yttrar sig gällande en av de inlämnade 
motionerna. Per-Ola Mattsson (S) begär ordningsfråga och påtalar att det finns ett 
beredningstvång av ärenden innan de kan behandlas av kommunfullmäktige. Med 
hänvisning till beredningstvånget av ärenden beslutar ordförande Gertrud Ivarsson att 
Björn Tenland Nurhadi ska avsluta sitt anförande.  
 
 
 


