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§ 1 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Jan Bremberg (S) och Britt Jämstorp (KD) att justera protokollet fredagen den 
28 februari klockan 09:30 på kommunkansliet i Rådhuset. 
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§ 2 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring; 
 
att ärendet om avgift vid utlämnande av allmänna handlingar från kommunsamverkan 
Cura Individutveckling utgår. 
 
att lägga till motion om språkkrav för förskolepersonal respektive motion om ungdomar 
inom äldreomsorg i privat eller kommunal regi. 
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§ 3 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter redovisas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) meddelar att han saknar uppgifter 
om kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter och därmed inte 
kan redovisa dessa. 
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§ 4 Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020 2018/1867 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderad Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin 
verksamhet. I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2017-2020 tas ett helhetsgrepp 
på kommunal biblioteksverksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional 
och nationell nivå (Bibliotekslagen 2013:801, 17 §). 
 
Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i 
samråd med representanter från förvaltningarna. Planen är antagen av kommun- 
fullmäktige 2017-03-20 § 28 och omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i 
kommunen samt åtgärder för hur dessa behov ska tillgodoses. 
 
I Karlshamns kommuns biblioteksplan finns angivet att: 
”Medieplanen är det styrdokument som används för att kvalitetssäkra inköp av medier 
och ge en struktur för all mediehantering i kommunen. Under perioden 2017-2020 ska 
medieplanen revideras till att bli ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp på 
kommunens medieförsörjning. Bland annat ska en grunduppsättning av litteratur på de 
mest efterfrågade språken finnas på Karlshamns stadsbibliotek eller på 
lokalbiblioteken”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 83/2019 Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 
2020 
Medieplan Karlshamns kommun 2020 
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020 
 
Yrkanden 
 
Lena Sandgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Marie Sällström (S) konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag 
föreligger och finner kommunfullmäktige besluta enligt det.  
 
Protokollsanteckning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) meddelar att han vill tillföra en protokollsanteckning enligt 
följande; 
”Likställighetsprincipen återfinns i kommunallagen 2 kapitel 2 §, den stadgar att 
kommuner ska behandla sina medlemmar lika, vilket man kan fråga sig om medieplanen 
för folkbiblioteken gör då man nämner att vissa medborgare ska dubbelprioriteras. 
Grunden för likställighetsprincipen är att kommunmedlemmarna ska vara likställda 
gentemot kommunen angående såväl rättigheter som skyldigheter samt att en 
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kommunmedlem inte får gynnas eller missgynnas i förhållande till en annan. Därför kan 
man fråga sig om det är rätt att någon dubbelprioriteras.  
 
Anledningen till att vissa medborgare ska dubbelprioriteras kan man läsa beror på olika 
faktorer som tillexempel medicinskt genom dyslexi. Det är vår mening att tillgängligheten 
ska stärkas så man kan få tillgång till litteratur och kultur på lika grunder vilket också 
verkar vara tanken med formuleringen. 
 
Problemet med planen ligger i hur man uttrycker det, genom att dubbelprioritera vissa 
utan att ge saklig grund eller ange skäl för att välja denna väg. Sverigedemokraterna 
motsätter sig formuleringen, däremot är ändamålet det samma som att stärka 
tillgängligheten vilket gjorde att vi inte yrkade återremiss i ärendet.” 
  
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden  
Författningssamlingen 
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§ 5 Redovisning av Karlshamnsförslag 2020 2020/255 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsförslag är ett verktyg för medborgardialog. Syfte att främja invånarnas 
inflytande i kommunen och skapa engagemang och diskussion kring aktuella 
förbättringsförslag. Enligt regelverket för Karlshamnsförslaget krävs 75 röster under en 
90-dagars publicering på kommunens hemsida för att förslaget ska hanteras av ansvarig 
nämnd. De förslag som behandlats av nämnd ska årligen i februari redovisas för 
kommunfullmäktige. I år redovisas de förslag som inkommit sedan införandet av 
Karlshamnsförslaget den 8:e april 2019 fram t.o.m. den 14:e januari 2020.  
 

 
Under perioden har nio förslag gått vidare till nämnd. Två förslag har inte godkänts och 
hänvisats till lämplig instans utifrån vad förslaget berört. Då använd e-tjänst är ny har 
utvärdering och justering av tjänst- och hanteringsprocess varit nödvändig. Processen 
har utifrån utvärderingen finjusterats och under 2020 finns det planer på att 
marknadsföra och arbeta mer aktivt med att Karlshamnsförslaget som verktyg för ökad 
medborgardialog.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2020-01-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Kanslichefen 
Utredare Anna Persson 

Dnr: Förslag: Ansvarig 
nämnd: 

Datum, 
beslut i 
nämnd: 

Beslut: 

2019/3237 Utveckling av 
Kulbrunnen och 
ett kalashus 

TFN 2019-11-13 Att uppdra åt 
förvaltningschefen att utreda 
förslaget inom ramen för 
lekplatsutredningen. 

2019/3257 Utökning av 
gästbryggor i 
skärgården för 
allmänheten 

TFN 2019-11-13 Att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda förslaget. 

2019/3312 Ledstång på 
Kastellet 

TFN 2019-11-13 Att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att genomföra 
förslaget inom möjliga ramar 
och restriktioner. 

2019/3816 Skärgårdstrafik 
från Vägga 
 

KS 2020-02-04 
 

Att remittera ärendet till 
kommundirektör Daniel 
Wäppling för vidare 
utredning.  
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§ 6 Revidering av beräkningsmodell för borgensavgift 2019/3832 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att borgensavgifterna från och med verksamhetsår 2020 differentieras och att nivån 
omprövas årligen i samband med beslut om borgensramar 
 
att 2020 års borgensavgift utgår enligt nedan; 
 

 
 
att debiteringen av borgensavgifterna sker på faktiskt utnyttjad borgensram och att 
avläsning av utnyttjad borgensram och debitering av borgensavgift sker vid slutet av 
varje tertial 
 
att därmed upphäva kommunfullmäktiges beslut § 165/2017 från 2017-10-23. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut KF § 165, 2017-10-23 beräknas borgensavgiften från och med 
verksamhetsåret 2018 med 0,3% på beviljad borgensram för hel- och delägda bolag 
som beslutas av kommunfullmäktige för det aktuella året. 
 
Genom att kommunen tecknar borgen får bolagen en bättre upplåningsränta jämfört 
med om de skulle låna helt på egna meriter varför en marknadsmässig borgensavgift 
ska tas ut. Då bolagen har olika förutsättningar för upplåning skiljer sig en 
marknadsmässig borgensavgift i nivå mellan bolagen. Att det behövs en borgensavgift 
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning 
avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel 
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett 
fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också skatteverkets regler för 
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara 
för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 
vinstmedel. Internprissättningen måste ske på marknadsmässiga grunder. 
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Kommunen har anlitat Söderberg & Partners för att analysera kommunkoncernens 
borgensavgifter och beräkna marknadsmässiga nivåer (se bilaga 1). Söderberg & 
Partners utför liknande beräkningar för ett stort antal kommuner i Sverige. Modellen för 
beräkning av borgensavgifterna tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga 
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella 
status. 
 
Då det utförts en opartisk analys av marknadsmässiga borgensavgifter förslås att 
nivåerna på borgensavgifterna justeras i enlighet med denna analys samt att 
borgensavgiften debiteras i slutet av varje tertial utifrån faktisk belåning med kommunal 
borgen som säkerhet. Avläsning föreslås ske vid utgången av varje tertial (30/4, 31/8 
samt 31/12) och debiteras vid samma tidpunkt. En uppdatering av analysen av 
borgensavgiften förslås utföras årligen och beslutas i samband med beslut om 
borgensramar. 
 
Nuvarande modell 
Uppgifterna nedan är de borgensavgifter som bolagen debiterats 2019 och som utgår 
ifrån av KF beslutad borgensram och med enhetlig borgensavgift på 0,3%. Vid 
oförändrad metod och en ökad borgensram med 273 856 tkr år 2020 ökar 
borgensavgiften från 8 282 tkr till 9 104 tkr. Beräkningen utgår från förslag till ny 
borgensram för år 2020 för respektive bolag. 

 
 
Ny modell - debitering av borgensavgift med utgångspunkt från marknadsmässiga 
differentierade borgensavgifter utifrån faktisk belåning med kommunal borgen  
Om borgensavgiften istället beräknas i enlighet med analys från Söderberg & Partners 
och utifrån faktisk upplåning (med kommunal borgen) medför det enligt exempel nedan 
en ökad borgensavgift totalt sett jämfört med den nuvarande metoden. Exemplet utgår 
ifrån en förenklad beräknad av snittupplåning med kommunal borgen 2020 (beräknad 
utifrån skuld 2019-12-31 + borgensram 2020 delat med 2) vilket innebär att det faktiska 
utfallet kan skilja sig mot beräkningen beroende på när i tiden upplåning sker i bolagen 
samt att hela ramen också utnyttjas. Enligt beräkningen uppgår uppskattad 
borgensavgift 2020 till 12,6 mnkr jämfört med 9,1 mnkr enligt nuvarande metod. 
Beräkningen utgår från förslag till ny borgensram för år 2020 för respektive bolag. 
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Karlshamn Energi Vatten AB ingår inte i analysen från Söderberg & Partners eftersom 
det är bolagets första räkenskapsår. Vi anser att det är rimligt att sätta borgensavgiften 
till samma nivå som för moderbolaget Karlshamn Energi AB för år 2020. 
 

 
 

 
Enligt genomförd analys blir det kraftigt höjda avgifter för några utav bolagen enligt 
tabell nedan. 
 
Effekt av förändring av metod för år 2020 på bolagsnivå; 
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Beslutsunderlag 
 
Redovisningsekonom Marie Nilssons tjänsteskrivelse, 2019-12-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningsekonom Marie Nilsson 
Berörda hel- och delägda kommunala bolag 
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§ 7 Borgensram 2020 2019/3702 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 265 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 235 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 397 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 412 356 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum i Blekinge AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
Rickard Holmberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
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Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess hel- och 
delägda dotterbolag uppgår till 3 034 656 000 kr om detta förslag beviljas. I förslaget till 
borgensram för verksamhetsåret 2020 ingår en ökning med 273 856 000 kr jämfört med 
föregående år.  
 
Förändringen består främst av följande: 
 
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 18 mnkr, Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB minskar med 3 mnkr och för Karlshamn Energi Vatten AB ökar med 
45 mnkr. Totalt för Karlshamns Energi koncernen innebär det en ökning med 
borgensramen med 60 mnkr. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 152 mnkr. 
  
Karlshamnsbostäder AB:s ökning med 120 mnkr. Investeringsbudget för 2020 uppgår 
till 175 mnkr. 
 
Karlshamns Hamn AB ökar med 79 mkr samt Karlshamns Kombiterminal AB begär 
oförändrad borgensram. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 98 mnkr. 
 
Karlshamnsfastigheter AB fick under 2016 godkänt för byggnation av hela etapp 5 på 
Östra Piren vilket medför totalt behov av kommunal borgen med 526 mnkr. Då 
byggnationen kommer att fortsätta under 2020 bedöms behovet av borgensram 2020 
uppgå till 412,4 mnkr vilket är en ökning med 14,9 mnkr. Det kvarstår outnyttjat utrymme 
från borgensramen 2019 med 115,9 mnkr. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 
130,8 mnkr. 
 
Kreativum i Blekinge AB:s behov av kommunal borgen uppgår till 8,5 mnkr vilket är 
oförändrat jämfört med beslutad borgensram 2019. 
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Beslutsunderlag 
 
Redovisningsekonom Marie Nilssons tjänsteskrivelse, 2019-11-20 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut § 80/2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamn Energi AB  
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB  
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
Västblekinge Miljö AB 
NetPort Science Park AB 
Redovisningsekonom Marie Nilsson 
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§ 8 Beslut om investeringsbudget för byggnation av Asarums IP 2019/4066 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avsätta 14 700 tkr år 2020 och 14 700 tkr år 2021 i investeringsbudget genom att 
genom kompletteringsbudgetering överföra ej förbrukade medel i 2019 års 
investeringsbudget med 16 100 tkr, samt ianspråkta ännu ej fördelat anslag i budget 
2021 med 13 300 tkr. Finansieringen sker därigenom inom ramen för de av 
kommunfullmäktige budgeterade investeringsramarna och dess beräknade 
kapitalkostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19 §104 att tilldela Fritidsnämnden 20 000 tkr för 
projekt 2528 Asarums IP.  
 
Kommunstyrelsen beställde en detaljplan för området Björkliden, Asarum, 2016-11-08 § 
230. Uppdragets intentioner är att utveckla idrotts och friluftslivet inom området. 
Planarbetet pågår fortfarande, men beräknas bli klar under våren 2020. 
 
I samarbete med Asarums IF och Fritidsenheten har en ny klubbstuga tagits fram. 
Denna kommer gagna föreningslivet och möjliggöra en utveckling av idrotts och 
friluftslivet. Beloppet om 20 000 tkr som beslutades av Kommunfullmäktige 2016-09-19 
var inte framräknat på ett korrekt sätt utan en uppskattning. Upparbetade kostnader i 
projektet är 2 380 tkr. Beräknad slutsumma för projektet är 31 730 tkr. Beräknad tidsram 
för byggnationen är att den ska vara färdigställd senast 2021-06-30.  
  
På grund av förseningar i detaljplanearbetet har investeringen tagit tid och borde ha 
genomförts 2018-2019, under dessa år fanns det pengar avsatta för byggnation. 
Kommunfullmäktige har satt ett årligt investeringstak för projekt över 7 000 tkr på 
200 000 tkr/år varpå Asarums IP inte ryms inom ramen för 2020 då denna är 
fulltecknad.  
 
Beslutsunderlag 
 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-19 
Investeringskalkyl 
Ritningar 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar i första hand återremiss av kommunstyrelsens förslag för 
att undersöka möjligheter till medfinansiering från föreningen och göra en fördjupad 
behovsanalys av investeringen. I andra hand yrkar Magnus Gärdebring (M) avslag på 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Lars-Olof Larsson (KD), Elin Petersson (M), 
Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings yrkanden.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Per-Ola Mattsson (S), Mats Dahlbom (C), Marco 
Gustavsson (C), Charlott Lorentzen (MP), Anders Karlsson (S), Tommy Larsson (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Tony Viberg (V) yrkar på återremiss på kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Omröstning begärs och ordförande fastställer följande propositionsordning; 
 
De som önskar avgöra ärendet idag röstar ja. 
De som önskar återremittera ärendet röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller med 35 ja-röster och 16 nej-röster, varefter ordförande finner 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 
 

Namn Ja 
 
Nej 

 
Avstår 

Marie Sällström (S) ordf. X   

Gertrud Ivarsson (C) 1:e vice ordf. X   

Iréne Ahlstrand–Mårlind (M) 2 vice ordf.  X  

Per–Ola Mattsson (S) X   

Annika Westerlund (S) X   

Leif Håkansson (S) X   

Ulla Sandgren (S) X   

Jan Bremberg (S) X   

Monica Nobach (S) X   

Katrin Johansson (S) X   

Jan–Åke Berg (S) X   

Susanne Olsson (S) X   

Linda Winnetoft (S) X   

Tommy Persson (S) X   

Lena Sandgren (S) X   

Anders Karlsson (S) X   

Sofie Dahlqvist (S) X   

Johnny Persson (S) X   

Marco Gustavsson (C) X   

Mats Dahlbom (C) X   

Ola Persson (C) X   

Lena Häggblad (C) X   

Claes Jansson (MP) X   

Charlott Lorentzen (MP) X   

Björn Tenland Nurhadi (SD) X   

Gudrun Johansson (SD) X   

Mona Wettergren (SD) X   

Görgen Lennarthsson (SD) X   

Tor Billing (SD) X   
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Ulf Lind (SD) X   

Tommy Mikkelsen (SD) X   

Thor Ströberg (SD) X   

Tommy Larsson (V) X   

Ulf Gustavsson (S) X   

Kerstin Gustafson (S) X   

Jonas Lingvärn (SD) X   

Magnus Gärdebring (M)  X  

Elin Petersson (M)  X  

Magnus Sandgren (M)  X  

Magnus Arvidsson (M)  X  

Lars Hasselgren (M)  X  

Charlotta M Sjöqvist (M)  X  

Ulf Ohlsson (M)  X  

Anna Arlid (M)  X  

Rickard Holmberg (M)  X  

Emanuel Norén (L)  X  

Bodil Frigren–Ericsson (L)  X  

Britt Jämstorp (KD)  X  

Lars–Olof Larsson (KD)  X  

Britt Kilsäter (M)  X  

Tony Viberg (V)  X  

 35 
 
16 

 

 
 
Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkandet om 
avslag och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och ordförande fastställer följande propositionsordning; 
 
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller med 36 ja-röster och 15 nej-röster, varefter ordförande finner 
kommunfullmäktige besluta att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Namn Ja 
 
Nej 

 
Avstår 

Marie Sällström (S) ordf. X   

Gertrud Ivarsson (C) 1:e vice ordf. X   

Iréne Ahlstrand–Mårlind (M) 2 vice ordf.  X  

Per–Ola Mattsson (S) X   

Annika Westerlund (S) X   

Leif Håkansson (S) X   

Ulla Sandgren (S) X   

Jan Bremberg (S) X   

Monica Nobach (S) X   

Katrin Johansson (S) X   

Jan–Åke Berg (S) X   

Susanne Olsson (S) X   

Linda Winnetoft (S) X   

Tommy Persson (S) X   

Lena Sandgren (S) X   

Anders Karlsson (S) X   

Sofie Dahlqvist (S) X   

Johnny Persson (S) X   

Marco Gustavsson (C) X   

Mats Dahlbom (C) X   

Ola Persson (C) X   

Lena Häggblad (C) X   

Claes Jansson (MP) X   

Charlott Lorentzen (MP) X   

Björn Tenland Nurhadi (SD) X   

Gudrun Johansson (SD) X   

Mona Wettergren (SD) X   

Görgen Lennarthsson (SD) X   

Tor Billing (SD) X   

Ulf Lind (SD) X   

Tommy Mikkelsen (SD) X   

Thor Ströberg (SD) X   

Tommy Larsson (V) X   

Ulf Gustavsson (S) X   

Kerstin Gustafson (S) X   

Jonas Lingvärn (SD) X   

Tony Viberg (V) X   

Magnus Gärdebring (M)  X  

Elin Petersson (M)  X  
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Magnus Sandgren (M)  X  

Magnus Arvidsson (M)  X  

Lars Hasselgren (M)  X  

Charlotta M Sjöqvist (M)  X  

Ulf Ohlsson (M)  X  

Anna Arlid (M)  X  

Rickard Holmberg (M)  X  

Emanuel Norén (L)  X  

Bodil Frigren–Ericsson (L)  X  

Britt Jämstorp (KD)  X  

Lars–Olof Larsson (KD)  X  

Britt Kilsäter (M)  X  

 36 
 
15 

 

 
 
Reservationer 
 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reservera sig mot kommunfullmäktiges 
beslut till förmån för sina egna yrkanden.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur och Fritidschef Maria Sköldqvist 
Teknik och Fritidsnämnden 
Controller Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson 
Asarums IF 
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§ 9 Taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen 2019/2949 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen 
 
att taxan gäller från och med kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Under festivalen upplåter kommunen mark till knallar, matvagnar, serveringstält med 
flera. Marken delas in i olika zoner och områden utifrån dess belägenhet i staden. Ytan 
som ingår i varje plats är fast och kvadratmeterpriset inom samma område varierar 
utifrån upplåten ytas totala storlek. Genom upplåtelseavtal regleras vilken verksamhet 
som får bedrivas på respektive yta, till exempel matservering, försäljning av varor eller 
alkoholservering. Evenemangssamordnaren planerar varje festival och platsfördelning 
tillsammans med berörda myndigheter för en att uppnå en trygg och attraktiv festival 
med hög tillgänglighet för besökarna.  
 
För handlare med butik i staden ska möjlighet att använda gatuplats för försäljning under 
festivalen vara kostnadsfri. Ingen extra kostnad ska tillkomma för uteservering under 
festivalen för de restaurangägare som har tillstånd för uteserveringen resten av 
sommaren. För restaurangägare som endast hyr mark för uteservering i samband med 
festivalen ska avgift utifrån taxan tas ut.  
 
För att bidra till ett rikt föreningsliv i kommunen bör bidragsberättigade föreningar få hyra 
knalleplats till ett reducerat pris.  
 
Alla priser ska vara exklusive kostnad för el.  
 
Beslutsunderlag 
 
Evenemangssamordnare Daniel Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-09-09 
Förslag till taxa för upplåtelse av mark i samband med Östersjöfestivalen 
Marknadsplatser Norra 
Marknadsplatser Södra 
Plats 1-29 
Plats 1-31 
Plats 1-46 
Plats 1-48 
Plats 3-9 3-25 och 3-26 
Plats Smakfesten 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) föreslår att den andra beslutsmeningen i ärendet ändras enligt 
följande; ”att taxan gäller från och med kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft”.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunfullmäktige besluta enligt 
det.   
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Beslutet skickas till 
 
Evenemangssamordnare Daniel Svensson 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 Korrigering av taxor för uppläggningsplatser m m 2019/3724 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa ny taxa för båtuppläggningsplatser för vintersäsong 2020/2021 
 
att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn) gäller hela säsongen. 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande taxa för uppläggningsplatser behöver korrigeras för att vara konsekvent. En 
korrigering resulterar i att de minsta uppställningsplatserna får en något lägre avgift, och 
de större platserna får en något högre avgift. Två storlekskategorier läggs till. Ett par 
redaktionella ändringar föreslås, samt att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn) ska 
gälla för hela säsongen 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 211/2019 Korrigering av taxor för uppläggningsplatser 
Prislista 2020 – förslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 11 Inkomsttak och avgiftsnivåer gällande maxtaxa inom barnomsorg 2020 
2019/4054 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att höja inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxan för barnomsorg 
baseras på, till 49 280 kronor per månad 
 
att delegera rätten till Utbildningsnämnden att fastställa inkomsttaket för hushållens 
bruttoinkomst inom maxtaxesystemet för barnomsorg. 
 
Sammanfattning 
 
Inkomsttaket i maxtaxan indexeras med inkomstindex sedan 1 juli 2015. För 2020 har 
regeringen utifrån Pensionsmyndighetens beräkningar fastställd inkomstindex till 
182,58.  
 
Skolverket ansvarar enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet för att fastställa ny högsta 
avgiftsgrundande inkomst, ny högsta avgiftsbelopp som kan betalas per månad 
respektive statsbidrag till kommuner som följer villkoren för förordningen. Skolverket 
informerar kommunerna om de nya beloppen i januari. Statsbidraget betalas ut två 
gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september med hälften av bidraget per 
gång. 
 
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs från 47 490 kronor per månad 
(2019) till 49 280 kronor (2020). Nya högsta avgiftsbelopp föreslås enligt nedan; 
Förskolebarn 
Barn 1 3% Max 1478 kr 
Barn 2 2% Max 986 kr 
Barn 3 1% Max 493 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd 
Barn 1 2,2% Max 1084 kr 
Barn 2 1,2% Max 591 kr 
Barn 3 0,8% Max 394 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar) 
Barn 1 2% Max 986 kr 
Barn 2 1% Max 493 kr 
Barn 3 1% Max 493 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn från skolår 4  
Barn Upptill 15 tim/vecka:  15.01 tim/vecka och över: 
Barn 1 1,4% Max 690 kr  2% Max 986 kr 
Barn 2 0,7% Max 345 kr  1% Max 493 kr 
Barn 3 0,7% Max 345 kr  1% Max 493 kr 
Barn 4  Ingen avgift   Ingen avgift 
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Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag UN § 4/2020 Höjning av maxtaxans tak 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 12 Avgift för ansökan om start av fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 2019/2662 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen om redovisning av hur kommunens avgift för ansökan om fristående 
förskolor och fritidshem beräknats och förhåller sig till andra kommuner till protokollet 
 
att besluta om att fastställa Karlshamns kommuns avgift för ansökan om nyetablering av 
fristående förskolor och fritidshem till 15 000 kronor. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan den 1 januari 2019 har det införts skärpta krav på insikt, lämplighet och 
ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet (Skollagen 2010:800 2 
kap. 5 §). För kommunen innebär det att man behöver bedöma ytterligare 
omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. 
Kommunen får ta ut en avgift för handläggningen av ansökningar om godkännande av 
fristående förskolor (Skollagen 2010: 2 kap 5c §).  
 
Utbildningsförvaltningen har uppskattat att kostnaden för godkännandeprövning för 
fristående förskolor och fritidshem uppgår till cirka 25 000 kronor enligt beräkningen 
nedan.  
 
Uppskattad kostnad för godkännandeprövning för fristående förskolor och 
fritidshem 
 
 

 
Beräkning utifrån 2019-års lönenivå 
 
Arbetstiden för verksamhetschefen för förskola beräknas uppgå till cirka fyra 
arbetsdagar och omfattar hantering av ansökan, intervju av sökanden samt 
kommunicering av förslag till beslut till nämnden. 
 
Arbetstiden för jurist beräknas uppgå till cirka en arbetsdag och ekonom till cirka 2 
timmar. Juristen granskar bland annat de juridiska frågor som uppkommer under 
processen och ekonomen granskar den sökandens budget. 
 
Administrativ samordnare och förvaltningschef granskar förslag till beslut och ger 
feedback. Arbetstiden uppskattas till 1 timme vardera. Kostnaden för hantering av 
godkännandeprövningen i ansvarig nämnd omfattar lön för nämndsekreterare och 
arvode för ledamöter.  
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Utbildningsförvaltningen har jämfört den uppskattade kostnaden för 
godkännandeprövningen med den avgift som fyra andra kommuner använder respektive 
den avgift som Skolinspektionen tar ut för hantering av ärende gällande start av 
grundskola och funnit följande avgifter: 
 
Luleå: 25 000 kr 
Göteborg: 25 000 kr 
Malmö:  25 000 kr 
Skellefteå: 26 000 kr 
Skolinspektionen: 35 000 kr 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13  
Protokollsutdrag UN § 3/20 Avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt 
pedagogisk omsorg 
SKL´s cirkulär 18:41 
Skollagen 2010:800 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att 
avgiften för ansökan om nyetablering av fristående förskolor och fritidshem fastställs till 
0 kronor för år 2020. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att avgiften för ansökan om nyetablering av fristående 
förskolor och fritidshem fastställs till 25 109 kronor för år 2020. 
 
Tommy Larsson (V) yrkar att avgiften för ansökan om nyetablering av fristående 
förskolor och fritidshem fastställs till 25 000 kronor för år 2020 och för att därefter årligen 
justeras med KPI. 
 
Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande konstaterar att fyra förslag föreligger. Kommunstyrelsens förslag och 
yrkande från Magnus Gärdebring (M) m.fl., Björn Tenland Nurhadi (SD) och  
Tommy Larsson (V) m.fl.  
 
Ordförande ställer proposition på vart och ett av förslagen och finner kommunfullmäktige 
besluta enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 
 
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för sina egna yrkanden.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Administrativa gruppen 
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§ 13 Utbetalning av kommunalt partistöd 2020/377 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utifrån kommunallagens regler, och av kommunfullmäktige 2014-06-16 § 87 och 
2018-03-19 § 37 fastställda bidragsregler, ska kommunalt partistöd på 473 000 kronor 
för år 2020 utbetalas till Socialdemokraterna. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. Partistödet 
ändamål är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och 
är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Fullmäktige har 
enligt kommunallagen rätt att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. 
Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till att partiet är representerat i 
fullmäktige med minst en vald ledamot. Med lagtextens ord är ett parti representerat "om 
det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd”, enligt 14 kap. 
vallagen (2005:837). Ett mandat som inte besätts med ledamot innebär att partiets 
representation minskar i motsvarande grad. Enligt kommunallagens regler för partistöd 
utbetalas till ett parti som upphört att vara representerat i fullmäktige under ett år efter 
att representationen upphört. 
 
Kommunallagens regler för kommunalt partistöd innehåller också en regel om att partier 
som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske 
per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att 
stödet lämnats. Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare. 
Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Rapporten ska bifogas 
redovisningen till fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16 § 87 fastställt och 2018-03-19 § 37 reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. De lokalt fastställda 
reglerna utgör ett komplement till lagreglerna.  
 
I 2 § i de lokala reglerna för kommunala partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till 
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska 
fördelas per mandat i kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av 
prisbasbeloppet och mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet.  
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2020; 
 
Grundstöd: 
 
100% av basbeloppet   47 300 kronor 
 
Mandatbundet stöd: 
    
50 % av basbeloppet   23 650 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen beslut om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
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december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj.      
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, 2020-01-28 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 (S) 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
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§ 14 Interpellation om gratis blöjor i förskolan - Björn Tenland Nurhadi (SD) 
2020/288 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att svaret tas till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Björn Tenland Nurhadi (SD) följande 
interpellation till utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Berg (S): 
 
Det har kommit information gällande följsamhet till lagen gällande gratis blöjor för 
förskolebarn, en lag som från och med årsskiftet skall följas. Kostnadsuppskattningen 
för detta varierar stort mellan olika kommuner, men det rör sig om så stora summor att 
det direkt kan påverka nämndens budget. 
 
Detta väcker ju funderingar kring hur vår kommun kommer att handskas med frågan rent 
konkret. Blöjor är ju en vetenskap i sig och de individuella åsikterna är olika. 
 
Vilken blöja passar på vilket barn; en del läcker på vissa men passar andra. En del 
blöjor ger vissa barn utslag medan andra inte gör det. Det finns en uppsjö av olika 
märken, storlekar och funktioner. Det finns de som vill köra supermiljövänligt och 
använder tygblöjor, andra vill använder high tech-varianten med urinmarkörer, eller den 
kompletta allt-i-ett-blöjan med kardborreband. 
 
Blöjsituationen har väckt följande frågor: 
 

1. Kommer kommunen försöka gå varje förälder till mötes genom att köpa in just 
den blöjtyp som föräldern efterfrågar? 

2. Kommer kommunen gå förskolepersonalen till mötes och köpa in ett stort 
sortiment av olika typer av blöjor för att minimera risken för läckage samt att göra 
bytet så effektivt som möjligt? 

3. Kommer kommunen gå efter några miljökrav eller klimatkrav, i så fall vilka? 
4. Vad uppskattar kommunen att kostnaden blir efter det sätt som kommunen avser 

att införa blöjor efter följsamhet till lagen? 
5. Hur kommer blöjorna finansieras, genom en redan extremt ansträngd ram eller 

med tillskott från styrelsen? Om det sker inom ram, vad kommer det i så fall 
sparas in på? 

 
Utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Berg avger följande svar: 
 
Det är viktigt att konstatera att det inte är någon ny lag som träder i kraft från årsskiftet.  
 
Bakgrunden är en tvist mellan Värmdö kommun och en privat förskola i just den 
kommunen, som är en av få kommuner i landet som sedan tidigare har haft ett 
kommunalt beslut om att förskolan ska tillhandahålla blöjor. Man har avsatt pengar för 
detta och det är en del av den kommunens grundbelopp som de fristående förskolorna 
får, men i det här fallet så följde inte den privata förskolan detta.  
 
Kammarrätten fastslog att Värmdö kommun hade rätt och att den privata förskolan 
(eftersom de fått medel därtill) skulle tillhandahålla blöjor. Domen överklagades till 
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högsta förvaltningsdomstolen, som i december valde att inte pröva fallet, vilket gör att 
kammarrättens dom står fast. 
  
Vilka konsekvenser detta får för alla andra kommuner, där de flesta inte har beslut om 
att tillhandahålla blöjor sedan tidigare, råder det lite delade meningar om nationellt. SKR 
har aviserat att man kommer att analysera läget noggrant och sedan återkomma med 
hur förbundet ska agera och många kommuner i landet avvaktar detta.  
  
Vi har varit i kontakt med de andra kommunerna i länet om deras bedömningar och vi 
kan konstatera att genomgående är förhållningssättet att avvakta SKRs analys. Detta är 
också bedömningen som vår egen jurist gör och således är det så vi förhåller oss just 
nu.  
  
Det finns i nuläget inga allmänna råd eller riktlinjer om de frågor som ställs i 
interpellationen beträffande typer av eller kvalitet på blöjor. Dessa frågor får hanteras 
efter ställningstagande till SKRs analys. En mycket grov bedömning av kostnaden är en 
årskostnad på mellan 1,5 – 3 mkr, beroende på hur väl vi skulle lyckas i en eventuell 
upphandling, och ingen finansiering/avsatta medel finns i dagsläget. 
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§ 15 Interpellation om välfärdsmiljoner - Björn Tenland Nurhadi (SD) 2020/320 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att svaret tas till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Björn Tenland Nurhadi (SD) följande 
interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 
Hur har välfärdsmiljonerna använts i Karlshamn? 
 
I ett pressmeddelande som Publicerad 10 april 2019 gick finansdepartementet stolt ut 
med att det skulle komma ett miljardregn över kommunerna, vilket var på närmre 16 
miljarder för året till kommuner och landsting. För Karlshamns kommuns del har det 
inneburit för UO25 1:1 ca 22,2 miljoner samt 17,2 miljoner för 1:4. Vidare har det 
fördelats 2 miljoner ytterligare för UO 9 4:5 vilket är åtgärder inom äldreområdet. Dock 
har inte kommunerna behövt redovisa tillbaka till regeringen hur pengarna har använts, 
vilket gör att man undrar hur pengarna har använts. 
 
Dessa välfärdsmiljoner är beroende av konjunkturen och Sverige liksom 
Karlshamnskommun befinner sig i högkonjunktur och har gjort så under många år nu, 
vilket gör att välfärdsmiljonerna inte får bli ett beroende för kommunen. 
 
Sverigedemokraterna undrar därför: 
Hur har kommunen använt valfärdsmiljonerna som har kommit kommunen till handa? 
Hur ser kommunalrådet på att dessa pengar skulle kunna redovisas separat så att 
medborgarna vet vad de extra anslagen har gått till? 
Vilka åtgärder har gjorts riktat mot våra äldre för dessa anslag? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson avger följande svar: 
 
Genom regeringens ekonomiska tillskott till kommunsektorn fick Karlshamns Kommun ta 
del av över 40 miljoner. UO25 anslag 1:4 gav bidrag till kommunens ökade kostnader 
inom flyktingmottagandet. UO25 1:1 fördelades till kommunerna efter invånarantal och 
har nyttjats i Karlshamn för att bibehålla ordinarie verksamhet och därmed undvika 
drastiska besparingsåtgärder. UO9 4:5 har nyttjats direkt i äldreomsorgen för utbildning 
av personal, extrapersonal i samband med flytt till Östralycke. För mig är det viktigare att 
vi nyttjar de pengar vi får till bra verksamhet och att pengarna är generella. Min 
grundsyn är att stadsbidragen ska vara generella och att det är kommunen som 
hanterar dessa medel utifrån medborgarnas behov. De medel som direkt har riktats till 
äldre är de som finns i anslag UO9 4:5. Indirekt har mycket större del av medlen gått till 
äldre eftersom medlen har hjälpt till att behålla befintlig verksamhet. 
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§ 16 Interpellation om övergiven soptipp i Mörrum och miljögifter - Björn Tenland 
Nurhadi (SD) 2020/322 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta svaret till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Björn Tenland Nurhadi (SD) följande 
interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 
Vad gör ni åt den övergivna soptippen utanför Mörrum vid Vittskölve? 
 
Att agera ur ett miljöperspektiv är viktigt för kommande generationer. Intill Mörrumsån så 
har vi en övergiven soptipp med uppskattningsvis upp till 10.000 ton sopor. Sopor som 
innehåller allt för att skadedjur ska trivas, till giftiga dioxiner. Dioxiner som rinner rakt ner 
i Mörrumsån när det regnar. När det blåser flyger det plastpåsar och andra plastdetaljer 
som hamnar i naturen. 
 
Sverigedemokraterna undrar därför: 
Känner ni till situationen gällande den övergivna soptippen? 
Har ni bistått eller kommer bistå drabbade grannar till soptippen med 
skadedjursbekämpning? 
Vilka åtgärder har gjorts? 
Kommer ni göra några åtgärder? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson avger följande svar: 
 
Ärendet hanteras av Miljöförbundet, som är kommunens miljönämnd. Den 15 juni 2017 
beslutade Miljöförbundet att förelägga Blekinge Metall Holding AB att etappvis forsla 
bort allt utomhus förekommande avfall från fastigheterna. Ärendet överklagades av 
bolaget och efter ett antal turer så återförvisade Mark- och miljödomstolen, MMD 
ärendet till Miljöförbundet för fortsatt utredning om vem som är rätt adressat för 
föreläggandet och på vilken grund (9 eller 10 kapitlet miljöbalken). Fler 
verksamhetsutövare och fastighetsägare har förekommit sedan Blekinge Metall AB gick 
i konkurs 2014.  
 
Miljöförbundet riktar 18 juni 2019 ett nytt föreläggande till Blekinge Metall Holding AB, 
med betoning på att det grundas på 9 kap. miljöbalken, med samma innebörd som 
tidigare. Ärendet överklagas på nytt av bolaget och länsstyrelsen beslutade att upphäva 
Miljöförbundets beslut. Detta beslut har överklagats av Miljöförbundet. Delegationen 
avser att ta ställning till förslag till yttrande (för att utveckla sin talan i överklagandet) till 
MMD. Yttrandet ska skickas till MMD senast 7 februari. Se bifogad sammanställning från 
Miljöförbundet för mer detaljerad info om ärendegången.  
Klagomål har under perioden inkommit till och hanterats av Miljöförbundet angående 
skadedjur och nedskräpning.  
 
När det gäller påståendet om dioxiner så behövs mer uppgifter från interpellanten för att 
kunna lämna relevant information. Jag lämnar här ändå en del input. Det brann i 
området under våren 2015 och eftersom dioxiner kan bildas vid förbränning av avfall så 
finns en risk att det då bildats dioxiner som kan ha spridits till luft eller nått mark eller 
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vatten. I dagsläget känner inte kommunen till några andra uppgifter som vare sig talar 
för eller emot att området skulle vara förorenat av dioxiner. Om interpellanten känner till 
andra uppgifter så är det viktigt att tillsynsmyndigheten får kännedom om detta.  
 
Såvitt jag vet så har inte kommunen (förutom Miljöförbundet) agerat i frågan. Ska 
kommunen agera på något sätt så blir det i så fall som ett frivilligt kommunalt åtagande. 
I nuläget tycker jag att vi fortsätter att följa miljöförbundets ärende, skulle förhållande 
ändras eller någon annan avgörande info komma fram så kan åtgärder behöva vidtas 
då. 
 
Översiktlig sammanställning över vad som förevarit i ärendet om avfallsförvaring på 
fastigheterna Vittskövle 4:1 o 4:2 i Karlshamns kommun 
 
2017-06-15, § 2017/37. Miljöförbundet förelägger Blekinge Metall Holding AB (BMH) att 
vid vite forsla bort allt utomhus förekommande avfall från fastigheterna. Bortforslingen 
skall ske i enlighet med en angiven etappindelning och med minst 350 ton per månad. 
Beslutet skall gälla även om det överklagas.  
 
2017-07-18 Miljöförbundets beslut överklagas av BMH till länsstyrelsen i Blekinge 
samtidigt begärs att föreläggandet inhiberas.  
 
2017-08-08 Länsstyrelsen beslutar avslå yrkandet om inhibition.  
Beslutet överklagas av BMH till Mark- och miljödomstolen (MMD).  
 
2017-08-30 MMD beslutar att inhibera miljöförbundets beslut i avvaktan på 
länsstyrelsens prövning av överklagandet i själva sakfrågan.  
 
2017-09-07, § 2017/49. Miljöförbundet yttrar sig till länsstyrelsen i överklagningsärendet 
och motsätter sig bifall till BMH:s yrkanden.  
 
2018-03-02. Länsstyrelsen avslår BMH:s överklagande. BMH överklagar beslutet till 
MMD.  
 
2018-06-14, § 2018/37. Miljöförbundet yttrar sig till MMD och motsätter sig bifall till 
BMH:s yrkanden samt åberopar bland annat de synpunkter som tidigare framförts till 
länsstyrelsen (§ 2017/49).  
 
2019-03-21 MMD upphäver miljöförbundets beslut, 2017-06-15, § 2017/37, och 
återförvisar ärendet till miljöförbundet för fortsatt handläggning eftersom det ifrågasatts 
om föreläggandet baserats på 9:e eller 10:e kapitlet i miljöbalken. MMD:s dom kan inte 
överklagas.  
 
2019-06-18, § 2019/47. Miljöförbundet riktar ett nytt föreläggande, med samma innebörd 
som det tidigare (2017-06-15, § 2017/37), till BMH. I beslutet har det betonats att det 
baseras på 9:e kapitlet i miljöbalken. Föreläggandet avser dock endast den norra 
fastigheten, 4:1, eftersom fastighetsägaren avser att själv röja upp den södra.  
 
2019-08-15 BMH överklagar beslutet till länsstyrelsen.  
 
2019-10-03, § 2019/68. Miljöförbundet yttrar sig till länsstyrelsen och motsätter sig bifall 
till BMH:s yrkanden.  
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2019-12-18 Länsstyrelsen bifaller BMH:s överklagande och upphäver miljöförbundets 
beslut (2019-06-18, § 2019/47) med motiveringen att det inte visats att BMH är rätt 
adressat.  
 
2019-12-27 Miljöförbundet överklagar, genom ett ordförandebeslut, länsstyrelsens 
beslut till MMD. Förbundet medges anstånd till den 7 februari 2020 med att utveckla sin 
talan.  
 
2020-01-23 Miljöförbundets arbetsutskott biföll ett förslag till yttrande till MMD.  
 
2020-02-06 Miljöförbundet avser ta ställning till förslag till yttrande till MMD. 
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§ 17 Avsägelse från Tonnie Philipsson (V) avseende uppdraget som ledamot i 
Byggnadsnämnden 2018/3821 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Tonnie Philipssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Tonnie Philipsson (V) har den 9 januari 2020 meddelat att han avsäger sig uppdraget 
som ledamot i Byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tonnie Philipssons begäran om att entledigas från sitt uppdrag, daterad 2020-01-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Tonnie Philipsson 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 18 Avsägelse från Berno Runsten (KD) avseende uppdraget som ersättare i 
Överförmyndarnämnden 2018/3829 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Berno Runsten (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Berno Runsten (KD) har den meddelat att han avsäger sig uppdraget som ersättare i 
Överförmyndarnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Berno Runstens begäran om att entledigas från sitt uppdrag, daterad 2020-02-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Berno Runsten  
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 19 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i teknik- och fritidsnämnden - Thomas 
Qvarnström (MP) och Peter Lorentzen (MP) 2018/3826 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Thomas Qvarnström (MP) till ny ledamot i teknik- och fritidsnämnden.   
 
att utse Peter Lorentzen (MP) till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden.   
 
Sammanfattning 
 
Houssam Almassri (MP) har avlidit och med anledning härav behöver ny ledamot i 
teknik- och fritidsnämnden utses. Gruppledare Charlott Lorentzen (MP) har meddelat att 
Thomas Qvarnström (MP), ersättare i teknik- och fritidsnämnden, utses till ny ledamot. 
Det innebär att även ny ersättare behöver utses. Gruppledare Charlott Lorentzen (MP) 
har meddelat Peter Lorentzen (MP) utses till ny ersättare.  
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Thomas Qvarnström 
Peter Lorentzen 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 20 Fyllnadsval av 1:e vice ordförande, ledamot respektive ersättare i nämnden 
för arbete- och välfärd - Sirkka Kahilainen (S), Bengt Källström (S) och Linda 
Winnetoft (S) 2018/3825 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Sirkka Kahilainen (S) till 1:e vice ordförande i nämnden för arbete- och välfärd 
 
att utse Bengt Källström (S) till ledamot i nämnden för arbete- och välfärd 
 
att utse Linda Winnetoft (S) till ersättare i nämnden för arbete- och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2019 § 225 att bevilja Tommy Persson 
(S) avsägelse av uppdraget som 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.  
 
Gruppledare Per-Ola Mattsson (S) har meddelat att till nämnden för arbete och välfärd 
utse Sirkka Kahilainen (S) till 1:e vice ordförande, Bengt Källström (S) till ny ledamot och 
Linda Winnetoft (S) till ny ersättare.  
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Sirkka Kahilainen 
Bengt Källström 
Linda Winnetoft 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 21 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 4 2019 2019/335 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
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 3 individrapporter som fördelas enligt följande:  
2 avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL  
1 avser saknad ledig bostad enligt SoL  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-02-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
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§ 22 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 4 2019 2019/163 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
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 4 2019 finns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-02-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-02-17 

Sida 44(45) 

 

§ 23 Handlingar för kännedom februari 2020 2020/556 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 7 november 2019-5 februari 
2020 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2019/3292 36/19 2019-11-07 Protokollsutdrag BN § 221/2019 

Digitaliserad handläggning inom 
stadsbyggnadsavdelningen 

2020/376 1/20 2020-01-23 Meddelande KF- protokoll över inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet 
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kommun 
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Sida 45(45) 

 

§ 24 Inkomna motioner februari 2020/669 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Två motioner lämnades in under kommunfullmäktiges sammanträde. Enligt rutinerna 
ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om språkkrav för förskolepersonal – Björn Tenland Nurhadi (SD), Britt Karlsson 
(SD) och Mona Wettergren (SD) 
 
Motion om ungdomar inom äldreomsorg i privat eller kommunal regi – Björn Tenland 
Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 


