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

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
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) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Herman Falk (M)  Irené Ahlstrand Mårlind (M)  
Jonas Lingvärn (SD)  Gudrun Johansson (SD)  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Mats Hadartz, stabschef Krisledningsstaben 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 25-31  

Justerande Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2020-04-08 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2020-04-06 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-04-09 

Tillkännages t.o.m.: 2020-04-30 
 

 
_____________________________________________________________________ 
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§ 25 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Per-Ola Mattson (S) och Magnus Gärdebring (M) att justera protokollet. 
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§ 26 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring; 
 
att lägga till lägesrapport om Covid -19 från Krisledningsstaben. 
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§ 27 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 2020/567 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige med följande tillägg i § 6: 
”Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena om särskilda skäl föreligger 
bestämma att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. Deltagandet 
ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Den ledamot som 
önskar deltaga på distans ska senast två dagar före sammanträdet anmäla det till 
kommunkansliet.” 
 
Reservationer 
 
Den Sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som utöver 
kommunallagens bestämmelser ska gälla för fullmäktiges sammanträden och 
handläggning av ärenden. 
 
En bestämmelse om möjlighet till deltagande vid fullmäktiges sammanträden på distans 
införs. Av 5 kap. 16 § kommunallagen följer att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall 
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska 
anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktiges ordförande 
bestämmer när ledamot ska tillåtas delta på distans. 
 
Utöver ändringen i arbetsordningen som medger att ledamöter deltar på distans vid 
kommunfullmäktiges sammanträden införs ändringar i arbetsordningen som berör 
talarordning och ordningen vid sammanträden (§ 22), motioner (§ 27) och 
interpellationer (§ 29). 
 
Beslutsunderlag 
 
Ordförandebeslut – revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige 
1.1 Arbetsordning för kommunfullmäktige_förslag till kommunfullmäktige 
Ärendeprotokoll KSAU 2020-03-31 § 116 
Protokollsutdrag KS § 65/2020 Revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag KSAU § 70/2020 Revidering av arbetsordningen för 
kommunfullmäktige 
Tjänsteskrivelse – revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
Bilaga till tjänsteskrivelsen  – revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till reviderad 
arbetsordningen för kommunfullmäktige. Förslaget innehåller ändringar i §§ 2, 4, 5, 6, 8, 
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12, 14, 22, 27, 29, 31 och 42 (se bilagt förslag till reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna). 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till reviderad 
arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Marie Sällström (S) ställer Björn Tenland Nurhadis förslag mot 
kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunjuristerna 
Kommundirektören 
Kommunsekreteraren 
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§ 28 Revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder 2018/3879 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta arbetsordning för styrelse och nämnder 
 
Sammanfattning 
 
Den 17 december 2018 § 228 antog kommunfullmäktige Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. Behov av revideringar har nu synliggjorts i samband med att 
Krisledningsnämnden aktiverats med anledning av Covid-19. Förslag till ändringar 
föreligger enligt beslutsunderlag.  
 
Krisledningsnämnden får befogenhet att besluta att övriga nämnder under viss tid inte 
får hålla offentliga sammanträden. Av 6 kap. 24 § kommunallagen följer att 
nämndssammanträden som utgångspunkt hålls bakom stängda dörrar. Nämnd får dock 
bestämma att dess sammanträden ska vara offentliga, efter medgivande av fullmäktige. 
Sådant medgivande finns i 5 § Arbetsordning för styrelse och nämnder. Den 
bestämmelse som nu införs i samma paragraf innebär att Krisledningsnämnden, när en 
extraordinär händelse föreligger, ska kunna besluta att nämnders sammanträden ändå 
enligt huvudregeln inte ska vara offentliga.  
 
Nämnderna bereds möjlighet att, när särskilda skäl föreligger, medge att ledamöter 
närvarar på distans via ljud- och bildöverföring. Av 6 kap. 24 § kommunallagen följer att 
fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds 
sammanträden på distans. Sådant deltagande får ske om deltagandet kan ske genom 
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor.  
 
Krisledningsnämnden ges möjlighet att godkänna inrättandet av utskott. Av 3 kap. 5 § 
kommunallagen följer att för det fall fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får 
nämnden själv bestämma att utskott ska finnas. Av Arbetsordning för styrelse och 
nämnder 19 § följer att fullmäktige ska godkänna inrättandes av utskott. Förslaget till 
revidering innebär att fullmäktige bestämmer att Krisledningsnämnden, vid en 
extraordinär händelse, ska kunna godkänna inrättandet av utskott. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ordförandebeslut – revidering av arbetsordningen för styrelse och nämnder 
Ärendeprotokoll KSAU 2020-03-31 § 106 
Tjänsteskrivelse – revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder 
Bilaga till tjänsteskrivelsen  – revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunjuristerna 
Kommundirektören 
Kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämndsekreterare  
Samtliga nämnder 
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§ 29 Revidering av reglemente för krisledningsnämnden 2018/3877 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Den 17 december 2018 § 226 antog fullmäktige nytt reglemente för 
Krisledningsnämnden. Behov av revidering har nu uppstått då Krisledningsnämnden 
aktiverats i samband med utbrottet av covid-19. 
 
Föreslagna ändringar innebär dels vissa förtydliganden utan någon avsedd ändring i 
sak, t.ex. gällande i vilka situationer nämnden ska aktiveras och vilka nämndens 
uppgifter är, dels ändringar i sak vilka beskrivs kort här.  
 
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes 
ställe, 2 kap. 3 § 3 st. LEH. I förslaget förtydligas det genom att tas in i reglementet. 
Utöver det får nämnden en möjlighet att, om ordförande och vice ordförande under en 
längre tid är förhindrade att fullgöra sina uppgifter, utse en ersättare för ordföranden. 
Ersättaren övertar samtliga befogenheter, inklusive att även utan delegation fatta beslut 
å nämndens vägnar i brådskande ärenden.  
 
Nämnden ges befogenhet att uppta lån till ett visst belopp och för visst bestämt syfte, 
dvs. att täcka sådana likviditetsproblem som uppstått i kommunal verksamhet till följd av 
den extraordinära händelse för vilken nämnden aktiverats. Det föreslagna beloppet är 
satt i samråd med kommundirektören. Beslut som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, t.ex. viktiga ekonomiska frågor, ska även fortsatt beslutas av 
fullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ordförandebeslut – revidering av reglemente för krisledningsnämnden 
Ärendeprotokoll KSAU 2020-03-31 § 107 
Tjänsteskrivelse – revidering av reglemente för krisledningsnämnden 
Bilaga till tjänsteskrivelsen  – revidering av reglemente för krisledningsnämnden 
Bilaga till tjänsteskrivelsen  – gällande reglemente för krisledningsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Kommunjuristerna 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft 
Säkerhetschef Mats Hadartz 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson 
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§ 30 Redovisning av krisledningsnämndens beslut till kommunfullmäktige 
2020/1025 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Krisledningsnämnden ska anmäla de beslut som fattas av nämnden vid närmast 
följande fullmäktige (lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 5 §). Fullmäktige beslutar 
om omfattningen av redovisningen och formerna för detta.  
 
Krisledningsnämnden har haft två sammanträden och beslutad om följande; 
 
KRISLEDN § 4/2020 Krisledningsnämnden beslutar om ett åtgärdspaket maa 

av Covid -19. Syftet med åtgärdspaketet är dels att 
tillgodose behovet av personal i kommunal verksamhet 
p.g.a. av sjukskrivningar på grund av Covid -19, dels 
skapa lättnader för det lokala näringslivet. 
Lättnaderna för näringslivet omfattar bl.a. 
företagsrådgivning, slopade avgift uteservering, 
nyttjande av kommunal mark utanför butiker utan 
kostnad mm. Hygienutbildning föreslås till bl.a. övertalig 
personal inom restaurang för möjliggöra arbete i 
kommunal omsorgsverksamhet.   

KRISLEDN § 8/2020 att hos kommunfullmäktiges ordförande anhålla om ett 
extra kommunfullmäktigesammanträde den 6 april 2020 
för att besluta om reviderade arbetsordningar för 
kommunfullmäktige, styrelse och nämnder. 

KRISLEDN § 12/2020 att ge ett presentkort från Karlshamns Centrumförening 
till samtliga anställda i kommunen till ett värde av 150 
kronor 

KRISLEDN § 12/2020 att kostnaden för presentkorten belastar 
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter 2020 

KRISLEDN § 12/2020 att uppmana kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare över 70 år att avstå från deltagande vid 
kommunfullmäktiges sammanträden den 27 april och 
den 15 juni 2020 

KRISLEDN § 12/2020 att uppmana partigrupperna att samverka för att 
minimera antalet ledamöter vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 april och den 15 juni 2020 

  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 4/2020 Beslut om åtgärder 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 8/2020 Beslut om åtgärder 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 12/2020 Beslut om åtgärder 
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§ 31 Lägesrapport från Krisledningsstaben med anledning av Covid -19  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Mats Hadartz stabschef för krisledningsstaben ger en lägesbild för Karlshamns kommun 
med anledning av Covid -19. 
 
Beslutsunderlag 
 
Lägesbild från Krisledningsnämnden 
 
 
 
 
 


