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Plats och tid Pingstkyrkan Karlshamn, klockan 17:00—19:00, ajournering 18:00-18:15 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) Ej § 38 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) Ej § 51 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) Ej § 38 
Annika Westerlund Ledamot (S) Ej §§ 38, 42  
Leif Håkansson Ledamot (S) Ej §§ 38, 44 
Ulla Sandgren Ledamot (S) Ej §§ 38, 39, 48, 50 
Jan Bremberg Ledamot (S) Ej §§ 38, 41 
Monika Nobach Ledamot (S) § 38 
Katrin Johansson  Ledamot  (S) § 38 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) Ej §§ 38, 40, 48 
Susanne Olsson Ledamot (S) Ej § 47 
Linda Winnetoft  Ledamot (S) § 38 
Tommy Persson  Ledamot  (S) § 38 
Lena Sandgren Ledamot (S) Ej §§ 38, 43, 53-69 
Marco Gustavsson Ledamot (C) Ej § 38 
Mats Dahlbom Ledamot (C) Ej §§ 38, 45, 52  
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) Ej §§ 38, 51, 52 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) Ej § 38 
Elin Petersson Ledamot (M) Ej §§ 38, 39 
Magnus Sandgren Ledamot (M) Ej §§ 38, 40 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) Ej §§ 44, 49 
Catarina Flod Ledamot (M) Ej §§ 41, 45 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) Ej §§ 38, 40, 45 
Anna Arild Ledamot (M) § 38 
Rickard Holmberg  Ledamot (M) § 38 
Emmanuel Norén Ledamot (L) § 45 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) Ej §§ 38, 45 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) Ej § 38 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) Ej § 38,  
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) Ej §§ 38, 41, 45 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) Ej § 41 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) Ej § 44 
Tommy Larsson Ledamot (V) Ej § 38 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter   
Jonas Lingvärn (SD)  Gudrun Johansson (SD)   
Kerstin Linde (S)  Marie Sällström (S)  § 38 
Mats Bondesson (C)  Gertrud Ivarsson (C)  § 51 
Elisabet Rosengren (S)  Annika Westerlund (S)  § 42 
Kerstin Gustavsson (S)  Leif Håkanson (S)  § 44 
Ulf Gustavsson (S)  Ulla Sandgren (S)  §§ 38, 39, 48, 50 
Elisabet Rosengren (S)  Jan Bremberg (S)  § 38 
Ulf Gustavsson (S)  Jan Bremberg (S)  § 41 
Elisabet Rosengren (S)  Monika Nobach (S)  § 41 
Kerstin Gustafson (S)  Monika Nobach (S)  § 45 
Momma Merzi (S)  Jan-Åke Berg (S)  § 38 
Ulf Gustavsson (S)  Jan-Åke Berg (S)  § 40 
Kerstin Gustafson (S)  Jan-Åke Berg (S)  § 48 
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Kerstin Gustafson (S)  Susanne Olsson (S)  § 47 
Kerstin Gustafson (S)  Lena Sandgren (S)  §§ 38, 43 
Ulf Gustavsson (S)  Lena Sandgren (S)  §§ 53-69 
Per-Ivar Johansson (C)  Marco Gustavsson (C)  § 38 
Per-Ivar Johansson (C)  Mats Dahlbom (C)  § 45 
Mats Bondesson (C)  Mats Dahlbom (C)  §§ 38, 52 
Anna Atmander (MP)  Charlott Lorentzen (MP)  §§ 38, 51, 52 
Mats Olausson (M)  Elin Petersson (M)  § 39 
Mats Olausson (M)  Magnus Sandgren (M)  § 38 
Per Erlandsson (M)  Magnus Sandgren (M)  § 40 
Mats Olausson (M)  Magnus Arvidsson (M)  § 44 
Per Erlandsson (M)  Magnus Arvidsson (M)  § 49  
Per Erlandsson (M)  Catarina Flod (M)  §§ 41, 45 
Magnus Olsson (M)  Ulf Ohlsson (M)  § 38 
Mats Olausson (M)  Ulf Ohlsson (M)  § 40, 45 
Iman Omairat (L)  Bodil Frigren Ericsson (L)  § 38 
Laila Johansson (KD)  Britt Jämstorp (KD)  § 38 
Håkan Abramsson (SD)  Ulrika Berggren (SD)  § 41 
Margaretha Lennarthsson 
(SD) 

 Tommy Mikkelsen (SD)  § 44 

Veronika Hertelendy (V)  Tommy Larsson (V)  § 38 

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

  

Sekreterare Miki Tomita Larsson 

Paragrafer §§ 32-69  

Justerande §§ 32-37, 39-69 Björn Tenland Nurhadi (SD) 
§§ 32-37, 40-69 Elin Petersson (M)  
§§ 38 och 39 Rickard Holmberg (M) 
§ 38 Tommy Persson (S) 

Justeringsdatum  2020-05-11 

   
Ordförande ………………………………………… ………………………………………… 
 Marie Sällström ej § 38 Gertrud Ivarsson § 38 
   
Justerande ………………………………………… 

Elin Petersson ej §§ 38, 39 
………………………………………… 
Björn Tenland Nurhadi ej § 38 

   
Justerande ………………………………………… 

Rickard Holmberg §§ 38, 39 
………………………………………… 
Tommy Persson § 38 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2020-04-27 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-05-12 

Tillkännages t.o.m.: 2020-06-02 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 32 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Elin Petersson (M) att justera §§ 32-37 respektive §§ 40-69 och Björn Tenland 
Nurhadi (SD) att justera §§ 32-37 respektive §§ 39-69. 
 
att utse Rickard Holmberg (M) att justera §§ 38-39 och Tommy Persson (S) att justera § 
38.  
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§ 33 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring; 
 
att bevilja Sverigedemokraterna att i ärendet om val av ny styrelse till Stadsvapnet i 
Karlshamn AB ändra sin nominering av styrelseledamot till Håkan Abramsson (SD).  
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§ 34 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter redovisas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni. 
 
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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§ 35 Reviderad drift- och investeringsbudget för år 2020, plan 2021-2022 2019/340 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa reviderad drift- och investeringsbudget jämte resultat-, balans- och 
kassaflödesbudget för år 2020, samt plan 2021-2022, i enlighet med beslutsförslaget i 
Bilaga 2. 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2020 till 
300 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enlighet med finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 58 om ett förslag till reviderad drift- och 
investeringsbudget för 2020 och plan för 2021-2022. Den reviderade drift- och 
investeringsbudgeten skulle fastställas av kommunfullmäktige vid fullmäktiges 
sammanträde 2020-03-23. Detta sammanträde ställdes dock in på grund av 
osäkerheten kring Covid- 19 och risken för smittspridning. Beslut om reviderad drift- och 
investeringsbudget togs därmed inte. 

Då förutsättningarna i omvärlden förändrats sedan kommunstyrelsens beslutade om 
förslag till reviderad drift- och investeringsbudget behöver vissa justeringar genomföras, 
vilka framgår av bilaga 2. Bland annat behöver kommunens ram för långfristiga skulder 
förändras från 158 mnkr till 300 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-01 
Protokoll KS 2020-03-10 § 58 
Bilaga 1. Reviderad drift- och investeringsbudget 2020-2022_beslutad av KS 2020-03-
10 § 58 
Bilaga 2. Förslag på ny reviderad drift- och investeringsbudget 2020, plan för 2021-
2022_beslutad av KS 2020-04-14 § 85 
Bilaga 3. Upplåning 2020 
Protokoll KSAU 2020-04-07 § 128 
Protokoll KS 2020-04-14 § 85 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef 
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§ 36 Kommunens årsredovisning 2019 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för år 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2019 för Karlshamns kommun har upprättats.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 § 186 om ett uttag på 9,3 mnkr ur 
resultatutjämningsreserven. 
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till -7 mnkr för kommunen och +42 mnkr. 
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget 
på plus 2 mnkr, vilket fördelar sig med cirka -8 mnkr för nämnderna och cirka +11 mnkr 
för finansförvaltningen. 
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

 Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2019 
 Bilaga Personalekonomisk redovisning 2019 
 Bilaga Folkhälsobokslut 2019 

 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2019 
Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2019 
Bilaga Personalekonomisk redovisning 2019 
Bilaga Folkhälsobokslut 2019 
Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 2019 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 109 
Protokoll KS 2020-04-14 § 82 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Samtliga förvaltningschefer 
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§ 37 Revisionsberättelse för år 2019 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige.  
 
Revisorerna gör bedömningen att nämnderna har bedrivit verksamheterna i Karlshamns 
kommun på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt givet 
årets resultat. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.  
Revisorerna tillstyrker därmed i revisionsberättelsen att ledamöterna i kommunstyrelsen 
och nämnderna beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för 2019 godkänns. 
 
Revisionen redogör för revisionsberättelsen år 2019 på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-04-27. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019 
Revisorernas redogörelse för år 2019 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan  
Granskningsrapporter för de kommunala bolagen med bilagor 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 3 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 38 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2019 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Marie Sällström (S), Per-Ola Mattsson (S), Annika Westerlund (S), Leif Håkansson (S), 
Ulla Sandgren (S), Jan Bremberg (S), Jan Åke Berg (S), Lena Sandgren (S), Mats 
Dahlbom (C), Marco Gustavsson (C), Charlott Lorentzen (MP), Magnus Gärdebring (M), 
Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), 
Britt Jämstorp (KD), Björn Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Tommy 
Larsson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Gertrud Ivarsson (C) tjänstgör som ordförande vid ärendets handläggning.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 4 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
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§ 39 Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd år 2019 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Ulla Sandgren (S) och Elin Petersson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i nämnden för arbete och välfärd beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 5 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Revisorerna 
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§ 40 Ansvarsfrihet för nämnden för barn, ungdom och skola 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att nämnden för barn, ungdom och skola, som var verksam fram t.o.m. 2019-12-31, och 
de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Jan Åke Berg (S), Magnus Sandgren (M) och Ulf Ohlsson (M) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att de 
tidigare ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan  
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 6 
 
Beslutet skickas till 
 
Tidigare ledamöter i nämnden för barn, ungdom och skola 
Revisorerna 
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§ 41 Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2019 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019.  
 
Jan Bremberg (S), Catarina Flod (M), Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren 
(SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i byggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 7 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Revisorerna 
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§ 42 Ansvarsfrihet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2019 
2019/1169 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som var verksam fram t.o.m. 2019-12-31, 
och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Annika Westerlund (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
kommunfullmäktige beviljar de tidigare ledamöterna i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan  
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 8 
 
Beslutet skickas till 
 
Tidigare ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Revisorerna 
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§ 43 Ansvarsfrihet för kulturnämnden 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2019. 
 
Lena Sandgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 9 
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§ 44 Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2019 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019. 
 
Leif Håkansson (S), Magnus Arvidsson (M) och Tommy Mikkelsen (SD) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 10 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 
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§ 45 Ansvarsfrihet för teknik - och fritidsnämnden år 2019 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att teknik- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Mats Dahlbom (S), Catarina Flod (M), Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och 
Görgen Lennarthsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i teknik- och fritidsnämnden ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 11 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Revisorerna 
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§ 46 Ansvarsfrihet för valnämnden år 2019 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i valnämnden beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 12 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Revisorerna 
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§ 47 Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2019 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Susanne Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 13 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Revisorerna 
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§ 48 Ansvarsfrihet för direktionen Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 
2019 2020/842 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling läggs till handlingarna 
 
att bevilja Kommunsamverkan Cura Individutvecklings direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Ulla Sandgren (S) och Jan Åke Berg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 för Kommunsamverkan Cura   
Individutveckling har inkommit till kommunfullmäktige 2019-03-03.  
 
Revisorerna har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat 
Kommunsamverkan Cura Individutvecklings verksamhet 2019 och årsredovisningen per 
2019-12-31. Granskningen har syftat till att bedöma om de finansiella målen uppnåtts 
och om verksamheten bedrivits inom de mål som direktionen ställt upp.   
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
de enskilda ledamöterna i densamma. Revisorerna tillstyrker att förbundets 
årsredovisning godkänns.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 2019 
Revisionsberättelse  
Beslut om godkännande av årsredovisning för Cura Individutveckling år 2019 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 15 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Övriga förbundsmedlemmar 
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§ 49 Ansvarsfrihet för direktionen Räddningstjänsten Västra Blekinge 2020/842 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
läggs till handlingarna 
 
att bevilja Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Magnus Arvidsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för Räddningstjänsten 
Västra Blekinge avseende år 2019 har inkommit till kommunfullmäktige 2019-03-06.  
 
Revisorerna granskar verksamheten, intern kontroll och räkenskaper samt prövar om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglemente. Utifrån 
granskningen tillstyrker revisorerna att förbundets årsredovisning godkänns och att 
kommunfullmäktige beviljar förbundets direktion samt de enskilda ledamöterna i 
densamma ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Räddningstjänsten Västra Blekinge år 2019  
Granskningsrapport år 2019  
Revisionsberättelse år 2019 
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion 2020-02-26 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 14 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Övriga förbundsmedlemmar 
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§ 50 Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet (FINSAM) i Blekinge län 
år 2019 2020/842 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för 
Samordningsförbundet i Blekinge län läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet i Blekinge län och de enskilda 
förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Ulla Sandgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 för Samordningsförbundet i Blekinge 
har inkommit till kommunfullmäktige 2019-03-24.  
 
Revisorerna har i enlighet med lagen om finansiell samordning, kommunallagen och god 
revisionssed för kommunal verksamhet granskat om verksamheten i 
Samordningsförbundet i Blekinge skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synvinkel tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig.   
 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Blekinge år 2019  
Granskningsrapport år 2019 
Revisionsberättelse år 2019  
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 16 
 
Beslutet skickas till 
 
Samordningsförbundet i Blekinge län  
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge län  
Samordningsförbundet medlemskommuner 
Region Blekinge 
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen 
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§ 51 Ansvarsfrihet för direktionen Miljöförbundet Blekinge Väst 2020/842 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för Miljöförbundet 
Blekinge Väst läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Miljöförbundet Blekinge Väst och de enskilda förtroendevalda i 
styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Gertrud Ivarsson (C) och Charlott Lorentzen (MP) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 för Miljöförbundet Blekinge Väst har 
inkommit till kommunfullmäktige 2019-04-20.  
 
Granskningen har genomförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed för 
kommunal verksamhet och förbundsordningen. Revisorerna bedömer sammantaget att 
direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Miljöförbundet Blekinge Väst år 2019 
Granskningsrapport år 2019 
Revisionsberättelse år 2019  
Direktionsbeslut - Miljöförbundet Blekinge Väst 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 18 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Revisorerna Miljöförbundet Blekinge Väst 
Övriga förbundsmedlemmar 
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§ 52 Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gården i Karlshamns 
bevarande avseende år 2018 2020/88 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet 
avseende verksamhetsår 2018. 
 
Mats Dahlbom (C) och Charlott Lorentzen (MP) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt § 6 i fastställda stadgar för stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ska 
kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.  
 
Stiftelsen som innehar äganderätten till fastigheten N:o 2 i kv. Triangeln (Skottsbergska 
gården) i Karlshamn har till ändamål att förvalta fastigheten med särskild hänsyn till 
bevarande av byggnaderna och inventarierna som kulturminne. Fastigheten ska under 
stiftelsens tillsyn hållas tillgänglig för allmänheten såsom museum.  
 
Då kommunfullmäktige inte hanterade ansvarsfrihet avseende verksamhetsår 2018 
kvarstår denna uppgift att hantera. Enligt revisionsberättelse lämnad 2019-06-24 av 
revisor Anders Håkansson, Ernst & Young AB, är det revisorns uppfattning att 
årsredovisningen upprättats i enlighet med gällande lagstiftning och att redovisningen 
ger en i alla väsentliga avseende en rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning 
och finansiella resultat för året. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.  
 
Under verksamhetsår 2018 har stiftelsen, liksom tidigare år, erhållit årligt anslag för drift. 
Bidraget möjliggör för stiftelsen att utöver den mest grundläggande tillsynen av 
fastigheten även möjliggör andra aktiviteter. Under år 2018 har renovering av 
fastigheten genomförts, anslutning till fibernät har skett och abonnemang för bredband 
är införskaffat. Viss omklädning av möbler har gjorts och belysning har monterats. 
Guidning i fastigheten har under året erbjudits genom Karlshamns museum. Ett 
hundratal grupper om totalt 1 278 personer har deltagit i guidningen. Utöver det har 
bostadshuset hållits öppet för besök under juni-augusti. Totalt 420 personer besökte då 
gården. Öppethållandet möjliggörs av feriearbetare från kommunen. 2018 spelades det 
igen sommarteater på gården, vilken besöktes av 2 400 betalande besökare. Totalt 
besöktes Skottsbergska gården av 6 199 personer under året, detta är en ökning med 
närmare 50 % i förhållande till föregående år. Stiftelsen framhåller handelsbodens 
öppethållande som den främsta anledningen till ökningen. Gården deltar också i 
aktiviteter kring Östersjöfestivalen, jul och i samband med Kulturnatten.  
 
Utifrån lämnad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse noteras inga hinder 
mot att bevilja styrelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet avseende 
år 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-07 
Årsredovisning 2018 
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Revisionsberättelse 2018 
Protokoll KFPRES 2020-04-20 § 17 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande 
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§ 53 Beslut om igångsättning av projektet utveckling av torget (Karlshamn 2:1) 
samt investeringsbudget 2017/491 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till 2020 års investeringsbudget överföra 10 mnkr från ej nyttjade medel inom 2019 
års investeringsbudget för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg 
 
att till 2021 års investeringsbudget överföra 20 mnkr från ej nyttjade medel inom 2019 
års investeringsbudget för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg. 
 
Sammanfattning 
 
Torget i Karlshamn är viktigt för staden. Kommunstyrelsen beslutade därför att 
upphandla en entreprenör i partnering och uppdrog åt fastighetschefen att till 
kommunstyrelsen återrapportera förslag på åtgärder, kostnader och tidsplan. 
 
PEAB upphandlades genom partnering i augusti 2019. I uppdraget ingick att utreda dels 
om nuvarande byggnad skulle renoveras eller rivas och i det fall rivning förespråkas 
utreda om ny byggnad skulle byggas på befintlig plats eller på en ny plats. Åtgärderna 
skulle kostnadsbestämmas och tidsbestämmas. 
 
För att bedöma möjligheterna att bygga på befintlig plats anlitades en arkitekt, Bjartmar 
och Hylta, vilka ritade en byggnad på samma plats som dagens byggnad. Denna 
byggnation har prissattes av PEAB till 30 000 tkr (alternativ 1). 
 
SWECO Arkitekts vann i maj 2013 en tävling för utformning av Karlshamns torg. Under  
2017 projekterades byggnaden med tillhörande markytor. PEAB har beräknat kostnaden 
för den byggnad och plats som projekterades av SWECO och vissa nödvändiga 
kringliggande markarbeten till 38 400 tkr (alternativ 2). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 61 följande; 
 
att ge igångsättningsbeslut för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg (alternativ 
1), på samma plats som befintlig byggnad, med en investeringsbudget om 30 000 tkr  
 
att delegera till Fastighetschefen att godkänna entreprenadhandlingarna och teckna Fas 
2 i partneringupphandling inom ram för budget om 30 000 tkr 
 
att ge fastighetschefen i uppdrag att begära rivningslov för befintlig byggnad på torget 
 
att bemyndiga ombud/fastighetschefen att i övrigt teckna erforderliga handlingar för 
projektets genomförande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att föreslå kommunfullmäktige att omfördela 
outnyttjade medel från investeringsbudgeten år 2019 till år 2020 och år 2021.   
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av alternativ och kostnader 
Investeringskalkyl alternativ 1 
Investeringskalkyl alternativ 2 
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Protokoll KSAU 2020-03-03 § 91 
Protokoll KS 2020-03-10 § 61 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kommunstyrelsen 
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§ 54 Revidering av bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2020/494 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderad bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
att uppdra åt Stadsvapnet i Karlshamn AB att på bolagsstämma fastställa reviderad 
bolagsordning. 
 
Reservationer 
 
Den Sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
till förmån för sitt eget yrkande.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet föreslår att bolagsordningens för Stadsvapnet i Karlshamn AB revideras 
gällande styrelsens sammansättning. Revideringen innebär att styrelsen framöver ska 
bestå av sju ledamöter. Revideringen innebär också att ledamöter till Stadsvapnets 
styrelse kan väljas ur en vidare krets. Från att tidigare enbart medge val av ledamöter till 
Stadsvapnets styrelse bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt 
dotterbolagens ordförande till att endast ange att ledamot i annat helägt bolag inte är 
valbar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
Förslag till reviderad bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:S beslut § 11, 2020-02-10 
Protokoll KSAU 2020-02-25 § 69 
Protokoll KS 2020-03-10 § 64 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige bifaller Görgen Lennarthssons yrkande eller 
bifaller kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
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§ 55 Val av styrelse i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021-2022 2018/3932 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med anledning av antagande av ny bolagsordning entlediga Stadsvapnet i 
Karlshamn AB:s styrelse KF § 187/2018 
 
att välja följande styrelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023: 
 
Marie Sällström (S) 
Johnny Persson (S) 
Magnus Sandgren (M)  
Håkan Abramsson (SD) 
Mats Bondesson (C) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Claes Jansson (MP) 
 
att utse Marie Sällström till ordförande 
 
att utse Johnny Persson till vice ordförande 
 
att uppdra åt ägarombudet att fastställa ny styrelse vid bolagsstämma 
 
att beslutet träder i kraft då bolagsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB fastställt den 
nya bolagsordningen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 § 54 om reviderad bolagsordning för 
Stadsvapnet i Karlshamn AB. Revideringen innebär en förändring av 
styrelsesammansättning och antal ledamöter i styrelsen. När Stadsvapnet fastställt 
reviderad bolagsordning vid bolagsstämman kan befintlig styrelse inte kvarstå. 
Kommunfullmäktige har således att entlediga styrelsen och välja en ny i enlighet med 
reviderad bolagsordning. 
 
Valberedningen har lämnat ett förslag till styrelse utifrån ny bolagsordning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
Partigruppernas nomineringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ägarombud 
Envar vald 
Envar entledigad 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Hemsidan 
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§ 56 Beslut om ny inriktning för Kreativum i Blekinge AB 2020/809 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att Kreativum i Blekinge AB ska drivas vidare med den inriktning och de prioriteringar 
som Kreativum i Blekinge ABs styrelse gör 
 
att Karlshamns kommun beviljar medfinansiering av Kreativum i Blekinge AB om 5 mnkr 
årligen 
 
att uppmana styrelsen i Kreativum i Blekinge AB att intensifierar arbetet med att bredda 
det offentliga ägandet av bolaget. 
 
Sammanfattning 
 
Kreativum i Blekinge AB har under många år brottats med årliga ekonomisk underskott i 
verksamheten. I december 2017 köpte Karlshamns kommun bolaget från den ideella 
föreningen. 
 
I kommunfullmäktiges protokoll från 2017-12-18 framgår att syftet med förvärvet var att 
skapa en ideell förening med ett breddat ägande genom andra offentliga aktörer. 
Bolagsstyrelsens sammansättning skulle ändras för att få en representation av personer 
med specifikt kunnande inom teknik, digitalisering och liknande områden. Samverkan 
med företag och institutioner i regionen skulle eftersträvas. 
 
Karlshamns kommun skulle inte vara huvudägare eller utöva det dominerande 
inflytandet. Varje medlem skulle utifrån sin medlemsandel och sitt användande av 
verksamheten betala en årlig medlemsavgift. Ambitionen var att den ideella föreningen 
skulle bildas och vara i drift under 2018. Om föreningen efter två år inte lyckats få extern 
finansiering eller medlemmar som bidrar med minst halva driftnettot skulle frågan om 
avveckling av verksamheten initieras. 
 
I dagsläget har ännu inte en ideell förening bildats eller tillräcklig extern finansiering 
erhållits. Kreativum står därför inför ett vägval att avveckla bolaget eller utveckla bolaget 
med ny inriktning. En avveckling beräknas kosta 10-25 mnkr med en uppskattad förlust 
av kringeffekter av besöksmål på cirka 14 mnkr. En avveckling Kreativum förväntas 
också skapa en förlust av länk i kompetensförsörjningskedjan. Om Kreativums 
verksamhet istället skulle utvecklas krävs ett årligt driftbidrag på 5 mnkr, egna intäkter 
på 9 mnkr och investeringar på 10 mnkr. Verksamheten behöver också en strategisk 
riktningsändring mot det informella lärandet. 
 
Kreativum har, liksom andra science center, fokuserat sin verksamhet på skolan i form 
av bokade elevbesök och bokade fortbildningar. För att uppnå ekonomisk bärighet 
behöver dock Kreativum kasta om verksamhetens prioriteringsordning så att 
allmänhetens och turismens intresse kommer först följt av gruppbokningar med science 
innehåll. Kreativum kommer emellertid även fortsättningsvis ha en viktig roll inom 
skolans fortbildning och bokade elevbesök. Kreativum ska utgöra ett komplement till 
skola och arbetsliv med fokus på fritid och informell lärandemiljö. Internationella 
undersökningar visar att Science Center har en långsiktig och positiv effekt som bidrar 
till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, påverkar attityder och värderingar och 
val av yrkesinriktning.  
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I Sverige finns cirka 20 science center med liknande upplägg som Kreativum i Blekinge. 
Näringsliv utgör ett bollplank för Kreativum och bidrar med idéer och nya infallsvinklar, 
men inte finansiering. För att kunna fortsätta sin verksamhet behöver Kreativum stabil 
finansiering enligt ovan angivna beräkningarna. Bedömningen är att Kreativum har 
potential att öka besökarantalet och bokningar av konferensbesök. Under sportlovet 
2020 noterades 37 procent fler besökare än motsvarande perioden 2019 och bokade 
konferensbesök under första halvåret 2020 är 304 procent mer än motsvarande period 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kreativum i Science Center – sammanfattning av omställningsplan 2020-2022 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 105 
Protokoll KS 2020-04-14 § 86 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger och finner 
kommunfullmäktige besluta enligt det.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
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§ 57 Handlingsplan för att stärka arbetet med nationella minoriteter 2019-2023 
2019/3693 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta handlingsplanen för att stärka arbetet med nationella minoriteter 2020-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, minoritetslagen, att gälla. Ändringarna förstärker 
rättigheterna för de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och 
meänkieli. 
 
Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka 
deras möjligheter till inflytande samt bevara och utveckla de historiska 
minoritetsspråken. Handlingsplanen omfattar fyra kommunövergripande mål som syftar 
till att stärka nationella minoriteters rättigheter i Karlshamns kommun. 
Implementeringen av handlingsplanen kommer att ske genom kommunens respektive 
nämnder och förvaltningar. Det är kommunledningsförvaltningen som förankrar 
handlingsplanen och driver arbetet framåt. Varje nämnd, förvaltning och bolag kommer 
att stödjas i arbetet för att nå målen i handlingsplanenen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrateg Jenny Anderssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-19 
Handlingsplan för att stärka nationella minoriteter 2019-2023 
Protokoll KSAU 2020-02-25 § 75 
Protokoll KS 2020-03-10 § 69 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
Folkhälsostrateg 
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§ 58 Beslut om föreskrifter för avfallshantering för antagande 2016/991 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta föreskrifterna för avfallshantering. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 15 kap. 41 § i Miljöbalken ska varje kommun ha en antagen renhållningsordning, 
vilken består av föreskrifterna för avfallshantering och avfallsplanen. Föreskrifterna för 
avfallshantering är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, därmed 
jämförligt avfall och verksamhetsavfall. Föreskrifterna är gemensamma med Olofströms 
och Sölvesborgs kommun, med lokal justering där så krävs. Avfallsansvarig nämnd är 
Kommunstyrelsen.  
 
Under utställningen har en synpunkt, vilken gäller Karlshamns kommun inkommit. 
Synpunkten medför inte någon ändring av föreskrifterna.  
 
Föreskrifterna har därefter behandlats av Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 294, 2019-
11-19) och av Kommunstyrelsen (§ 319, 2019-12-03) som då beslutade att återremittera 
ärendet samt att komplettera föreskrifterna med krav på genomskinlig emballering av 
avfall vid tömning på återvinningsstation och se över kravet på vägbredd gällande 
transportvägarna. Kravet avseende vägbredd och emballering bedöms inte lämpliga att 
ändra.  
 
Föreskrifterna behandlades vidare av Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 14, 2020-01-
21) som beslutade att återremittera föreskrifterna för avfallshantering till Västblekinge 
Miljö AB (VMAB) för översyn vad gäller krav på vägstandard och för att ändra 
skrivningen ”riktlinjer” till ”rekommendationer”. Skrivningen har ändrats till 
”rekommendationer”, i övrigt bedöms inte kravet på vägstandard lämpligt att ändra. 
 
Föreskrifter träder i kraft den dag då kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, 
samtidigt upphör Karlshamns kommuns föreskrifter för avfallshantering 2010-03-01 att 
gälla. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Jesper Bergman, daterad 2020-03-18  
Förslag till föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun  
Bilaga 1 Sortering  
Bilaga 2-hämtningsintervall Karlshamn  
Bilaga 3 Behållare  
Bilaga 4 Transportvägar  
Föreskrifter för avfallshanteringen, antaget 2010-03-01  
Avfallsplan för Karlshamns Olofströms och Sölvesborgs kommuner,  
antagen 2018-06-18 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 108 
Protokoll KS 2020-04-14 § 93 
 
Beslutet skickas till 
 
VD VMAB Susanna Strandberg  
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Insamlingsansvarig VMAB Johan Ekelund  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Jesper Bergman, miljöstrateg 
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§ 59 Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 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 år 2020 utbetalas 
enligt nedan förteckning; 
 
Parti Kronor 
Centerpartiet 165 550 
Kristdemokraterna    94 600 
Liberalerna   94 600 
Moderaterna 307 450 
Sverigedemokraterna 260 150 
Miljöpartiet   94 600 
Vänsterpartiet   94 600 
 
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; 
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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 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, 2020-02-14 
Regler för kommunalt partistöd i Karlshamns kommun 
Redovisning av kommunalt partistöd – Centerpartiet 
Redovisning av kommunalt partistöd – Kristdemokraterna  
Redovisning av kommunalt partistöd – Liberalerna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Moderaterna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Moderaterna, granskningsintyg 
Redovisning av kommunalt partistöd – Sverigedemokraterna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Vänsterpartiet 
Redovisning av kommunalt partistöd – Miljöpartiet 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 112 
Protokoll KS 2020-04-14 § 95 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen  
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§ 60 Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 2020/396 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta ut en egenavgift på 80 kronor per dygn under insatstiden för boende på 
Mariegårdens stödboende. 
 
Sammanfattning 
 
Mariegården är ett stödboende för vuxna över 18 år för både män och kvinnor. För att 
bo på Mariegården krävs det en beviljad insats från vuxenhandläggare. Insatsen är 
beräknad att pågå 3-6 månader, klienten bor på Mariegården och får under tiden hjälp 
och stöd med behandling för sitt missbruk, möjlighet att delta i 12-stegsprogrammet, 
hjälp med sysselsättning och att hitta boende om det behövs. För stöd- och hjälpinsatser 
än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap § 1 SoL ta ut skälig ersättning. 
Förslag på nivå för den skäliga ersättningen är 80 kronor per dygn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag AV § 26/2020 Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Ulrica Månsson 2020-01-24 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 98 
Protokoll KS 2020-04-14 § 92 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 61 Motion om ledamöters frågestund vid kommunfullmäktige - Björn Tenland 
Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) 2019/3824 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen. 
 
Reservationer 
 
Den Sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-11-18, KF § 228/2019 lämnat in en motion som föreslår följande:  
 
att införa ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige i Karlshamn  
 
att ledamöternas frågestund läggs som återkommande ärende för fullmäktige och  
är då bland de första ärendena på dagordningen. 
 
Motionärerna motiverar förslaget med att det skulle bidra till en transparent organisation 
kring det politiska systemet och att det skulle göra det möjligt att ställa frågor till de 
förtroendevalda som representerar nämnd och styrelses presidium. 
Sverigedemokraterna anser att nuvarande frågeordning gör det svårt eller rent av 
omöjligt att som fullmäktigeledamot få ställa en fråga direkt till en ledamot i presidium 
som inte är ordföranden. 
 
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Enligt 5 kap. 64 § kommunallagen (KL) kan ledamöter i fullmäktige ställa frågor för att 
inhämta upplysningar. En fråga ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en 
kort, inledande förklaring, frågan behöver dock inte motiveras. En fråga ska avse enkla 
sakförhållanden och det ska gå att besvara den snabbt. Vad avser frågor ska 
bestämmelserna i 59 §, 61 § första stycket, 62 och 63 §§ tillämpas även för dessa. 
Enligt 59 § får interpellationer och då vidare även frågor, ställas till ordföranden i en 
nämnd eller fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige 
bestämmer.  
 
Det följer av 5 kap. 72 § KL att fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om 
handläggning av frågor. Kommunfullmäktige antog 2019-04-08 § 45 en arbetsordning i 
vilken det framgår av 30 § att frågor ska vara skriftliga och lämnas till kommunkansliet 
senast klockan 12 den sammanträdesdag då ledamoten avser ställa frågan. Vad som 
sägs om interpellationer i 29 § gäller även för frågor i tillämpliga delar. Enligt 29 § får 
frågor ställas till ordföranden i nämnd eller utskott, ordförande i fullmäktigeberedning, 
ordföranden i företag (enligt 10 kap 2-6 §§ KL mening), till ordföranden i 
kommunalförbund samt till ordföranden i gemensam nämnd.  
 
Möjligheten för ledamöter att ställa frågor vid kommunfullmäktige är genom fullmäktiges 
arbetsordning fastslagen. Frågorna ska ställas skriftligen och lämnas tidigare under 
sammanträdesdagen. Nu gällande arbetsordning antogs 2019-04-08 utan att några 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-04-27 

Sida 41(51) 

 

synpunkter på justering lades fram vid fullmäktige. Intentionerna i motionen bedöms 
som goda och effekterna skulle kunna gynna fullmäktige som demokratisk instans. Att 
enbart bifalla Sverigedemokraternas motion om att införa ledamöternas frågestund som 
ett återkommande ärende i kommunfullmäktige skulle dock inte innebära att frågor får 
riktas till andra ledamöter i presidierna än nämndens eller styrelsens ordförande 
eftersom detta även fortsättningsvis är begränsat i fullmäktiges arbetsordning. Motionen 
behöver kompletteras med att arbetsordningen revideras vad avser vilka personer som 
frågor får riktas till så att den även omfattar övriga ledamöter i presidierna utöver 
ordföranden.  
 
Kommunfullmäktiges presidium genomför årligen en översyn av arbetsordningen. 
Förändringarna som beskrivs i motionen bör hanteras i samband med att 
nästkommande översyn genomförs och borde även resultera i ett ställningstagande om 
huruvida kretsen frågor kan ställas till ska breddas. Fullmäktige bör samtidigt överväga 
om denna förändring också ska gälla för interpellationer. Att genomföra motionen kräver 
således flera ställningstaganden i förhållande till revidering av fullmäktiges 
arbetsordning, varför det måste anses vara lämpligast att hantera motionens förslag i 
samband med den årliga översynen av arbetsordningen.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-11 
Motion om ledamöters frågestund vid kommunfullmäktige – Björn Tenland Nurhadi (SD) 
och Tor Billing (SD) 
Protokoll KSAU 2020-02-25 § 82 
Protokoll KS 2020-03-10 § 73 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, att bifalla respektive avslå 
motionens förslag. Ordförande prövar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår motionens förslag och finner kommunfullmäktige avslå motionens förslag. 
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§ 62 Motion om kulturell stadsplanering - Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika 
Berggren (SD) 2019/1920 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen. 
 
Reservationer 
 
Den Sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-06-17 § 148/2019 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
 
 att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och 
miljöer ska vara generöst tilltaget 
   
 att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär 
som kraftigt avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och 
inte kunna beslutas på delegation 

 
 att kommunen ska tillämpa kulturell planering med fokus på 
medborgardialog, byggplatsens kulturhistoriska förutsättningar, det lokala kulturarvet, 
samt vikten av en social känsla och samhörighet.  
 
Motionärerna skriver att Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. 
Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet och har en positiv 
inverkan på turistnäringen. Sverigedemokraternas generella inställning är att i möjligaste 
mån undvika förtätning av befintliga stadskärnor. Motionärerna anser att staden 
kontinuerligt har försämrats med hus som kan liknas vid containrar, på bekostnad av 
den historiskt kulturella bilden och som gett en långsiktigt försämrad stadsmiljö. 
 
De menar att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och 
miljöer ska vara generöst tilltaget. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan 
vara att införa en kulturell planering, för att värdesätta den unika platsens förutsättningar 
och historia tillsammans med det lokala kulturarvet och arbeta för att harmoniera med 
den omgivande bebyggelsestrukturen. Att med stadsplanering värna social känsla och 
samhörighet i ett område. 
 
Motionärerna vill att kommunen vid upphandlingar ska efterfråga traditionella och 
miljövänliga byggnadsstilar, tekniker och material. Hänsyn bör även tas till ny teknik som 
modern träbyggnadsteknik för större byggnationer, vilken visat sig vara både miljövänlig 
och kostnadseffektiv. Privatpersoner som köper tomträtter av kommunen ska kunna få 
rabatt på köpesumman om de förbinder sig att bygga sitt hus i traditionell kulturhistoria 
och miljöanpassad stil. 
 
Motionen har varit remitterad till byggnadsnämnden och kulturnämnden för beredning. 
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Kulturnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-01-15, § 5 och beslutade 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och lämna det till 
kommunstyrelsen som sitt eget. 
 
I yttrandet konstateras att det inom ramen för kulturnämndens ansvar, anslag och 
reglemente samt viljeriktning arbetas aktivt för att bevara de kulturhistoriska miljöerna 
som det finns möjlighet till. För övrigt är uppfattningen att frågeställningen faller inom 
ramen för byggnadsnämndens ansvar och anslag. 
 
Byggnadsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-01-22. § 15 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I yttrandet konstateras att kulturmiljön är en mångsidig resurs i samhällsutvecklingen 
som har stor betydelse för till exempel folkhälsa, friluftsliv och en hållbar livsmiljö. 
Byggnadsnämnden i Karlshamn arbetar redan aktivt med kulturmiljöfrågor och fortbildar 
sig kontinuerligt i kommunens arkitektur och kulturmiljö genom exempelvis 
stadsvandringar med Karlshamnskunnig bebyggelseantikvarie. Då Karlshamns 
innerstad är av riksintresse för kulturmiljövård initierade byggnadsnämnden en 
Bevarande- och utvecklingsplan i samband med framtagande av översiktsplanen 
Karlshamn 2030. Planen tydliggör kommunens ställning till bevarandeaspekter, vilka ska 
vara utgångspunkt för utveckling av fastigheter och stadsmiljöer och användas i alla 
plan- och byggärenden i innerstaden.  
 
I Bevarande- och utvecklingsplanen tas också den nyskapande arkitekturens roll upp, 
vilken är att spegla aktuella samhällsstrukturer. Byggnadsnämndens ansvar är, förutom 
bevarande av befintliga värden, att skapa nya referensramar som kommande 
generationer kan känna tillhörighet till. Det är därför viktigt att inte främja pastischartad 
arkitektur som hellre tolkar en svunnen tid än aktivt bidrar till bildande av nya 
arkitekturhistoriska årsringar, som är så viktigt i ett större tidsperspektiv. Planen är ett 
viktigt kunskapsunderlag som tydliggör hur förändringar kan ske och är därför ett viktigt 
verktyg i byggnadsnämndens arbete, planen har uppmärksammats nationellt.  
 
Gällande motionens intention att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt 
viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst tilltaget skrivs det i yttrandet att det är 
en nationell angelägenhet för såväl enskilda som myndigheter att skydda och vårda 
kulturmiljön. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Den som äger eller 
förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från 
Länsstyrelsen för vård av värdefulla kulturmiljöer, tillgängliggörande av värdefulla 
kulturmiljöer och för framtagande av kunskapsunderlag som fördjupar kunskaperna om  
platsen eller byggnaden. Kommunen har i dagsläget inga anslag för att bevara 
kulturhistoriska byggnader och miljöer.  
 
Gällande att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär 
som kraftigt avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och 
inte kunna beslutas på delegation, skriver byggnadsnämnden följande i sitt yttrande. 
 
Byggnadsnämnden är den nämnd som ska uppfylla kommunens uppgifter enligt plan- 
och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar bland annat om detaljplaner, lov och 
förhandsbesked, startbesked och slutbesked samt utövar tillsyn över byggandet och den 
befintliga bebyggda miljön. Byggnadsnämnden delegerar i vissa ärenden 
beslutanderätten till tjänstepersoner, men ärenden som är av principiell beskaffenhet 
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eller annars av större vikt får inte delegeras. Bygglov får heller inte ges av delegat för 
nybyggnad eller större ändring av ett gathus inom det område som omfattas av 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Idag fattas bygglovsbeslut 
som har stor påverkan på stadsmiljön av byggnadsnämnden. Vad som betraktas som 
svensk byggnadstradition förändras över tid, och har ofta influerats av omvärlden. 
 
Kulturell planering eller Cultural planning är enligt Boverket en metod som syftar till att 
föra in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen och att försöka fånga det som är unikt 
för en plats. Genom att utgå från platsens förutsättningar och historia, det lokala 
kulturarvet och omgivande bebyggelsestruktur skapas värden i den byggda miljön.  
 
Bedömningen är att många av de aspekter som kulturell planering berör redan 
tillgodoses genom plan- och bygglagens krav. I översikts-och detaljplanering ska 
kulturmiljövärden beaktas. Vilka metoder som är lämpliga att använda för att komma 
fram till platsens värden kan variera beroende på planens syften.  
 
Alla ändringar av byggnader ska göras varsamt med hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och så att man tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Byggnader som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12 
Motion om kulturell stadsplanering – Görgen Lennarthsson (SD) och  
Ulrika Berggren (SD) 
Protokoll KSAU 2020-02-25 § 83 
Protokoll KS 2020-03-10 § 74 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionens 
förslag.  
 
Jan Bremberg (S) och Britt Jämstorp (KD) yrkar avslag till motionens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, att bifalla respektive avslå 
motionens förslag. Ordförande prövar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår motionens förslag och finner kommunfullmäktige avslå motionens förslag.   
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§ 63 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för arbete och välfärd - Lars Hasselgren 
(M) 2018/3825 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Ida Lindgrens (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i nämnden för 
arbete och välfärd 
 
att utse Lars Hasselgren (M) till ny ersättare i nämnden för arbete och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
Ida Lindgren (M) den 13 april 2020 meddelat att hon avsäger sig uppdraget som 
ersättare i nämnden för arbete och välfärd. Moderaternas gruppledare Magnus 
Gärdebring har meddelat att Lars Hasselgren (M) utses till ny ersättare i nämnden för 
arbete- och välfärd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Ida Lindgren, daterad 2020-04-13 
Besked från Moderaternas gruppledare Magnus Gärdebring  
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Lars Hasselgren 
Ida Lindgren 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 64 Fyllnadsval av ledamot i överförmyndarnämnden - Marina Carlegrund (KD) 
2018/3829 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Marina Carlegrundh (KD) till ny ledamot i överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2020 § 18 att bevilja Berno Runstens 
(KD) avsägelse av uppdraget som ledamot i överförmyndarnämnden.  
 
Gruppledare Britt Jämstorp (KD) har meddelat att Marina Carlegrundh (KD) utses till ny 
ledamot i överförmyndarnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från Kristdemokraternas gruppledare Britt Jämstorp 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Marina Carlegrundh 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 65 Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Karlshamns hamn AB och Karlshamns 
kombiterminal AB - Ted Olander (MP) 2018/3940 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att välja Ted Olander (MP) som ny ledamot i styrelsen för Karlshamns hamn AB och 
Karlshamns kombiterminal AB fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Gunnar Fastén har avlidit och med anledning härav behöver ny ledamot i styrelsen för 
Karlshamns hamn AB och Karlshamns kombiterminal AB utses. 
 
Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen har meddelat att Miljöpartiet nominerar Ted 
Olander som ny ledamot i styrelsen för Karlshamns hamn AB och Karlshamns 
kombiterminal AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-11 
Besked från Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen 2020-03-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns hamn AB  
Karlshamns kombiterminal AB 
Ted Olander 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Utredare Anna Persson 
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§ 66 Fyllnadsval av ledamot till överförmyndarnämnden - Alice Abbas (MP) 
2018/3829 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Alice Abbas (MP) till ny ledamot i överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Houssam Al Massri (MP) har avlidit och med anledning härav behöver ny ledamot i 
Överförmyndarnämnden utses.  
 
Gruppledare Charlott Lorentzen (MP) har meddelat att Alice Abbas (MP) utses till ny 
ledamot i överförmyndarnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Alice Abbas 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 67 Justering av val av revisor tillika ordförande för revisorerna 2018/3804 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att justera valet av Lars Beckman (M) som revisor tillika ordföranden för revisorerna att 
ej avse utbildningsnämnden, kulturnämnden samt överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige utsåg 2018-11-19 § 163 Lars Beckman till revisor samt ordförande 
för revisorerna med tillägget att valet på grund av jäv inte avsåg gymnasienämnden, 
kulturnämnden och överförmyndarnämnden. Gymnasienämnden har upphört och en 
utbildningsnämnd har införts i kommunen. Lars har anmält att tidigare jävsförhållande till 
gymnasienämnden nu finns gentemot den nya utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därför justera sitt val § 163, 2018-11-19 så att Lars väljs 
som revisor tillika ordförande för revisorerna med undantag för utbildningsnämnden, 
kulturnämnden och överförmyndarnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2020-02-26 
Protokoll kommunfullmäktige 2018-11-19 § 163  
 
Beslutet skickas till 
 
Lars Beckman 
Revisorerna 
Hemsidan 
Matrikeln 
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§ 68 Handlingar för kännedom april 2020 2020/556 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 6 februari 2019 – 16 april 
2020 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2018/32807 
 
2020/790 
2020/790 
 
2020/1025 
2020/790 
 
2020/790 
 
2020/790 

2/20 
 
3/20 
4/20 
 
5/20 
6/20 
 
7/20 
 
8/20 

2020-02-11 
 
2020-03-25 
2020-03-25 
 
2020-04-07 
2020-04-08 
 
2020-03-27 
 
2020-04-16 

Beslutsuppföljning av genomförandet av 
kommunfullmäktiges beslut. 
Kallelse till bolagsstämma KAFAB  
Kallelse till bolagsstämma för Karlshamns- 
bostäder 
KRISLEDN § 12/2020 Beslut om åtgärder 
Kallelse till bolagsstämma i Karlshamn 
Energi AB 
Kallelse till årsstämma i Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
Kallelse till bolagsstämma i Karlshamns 
Hamn AB 
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§ 69 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och fritidsnämnden - Ida Lindgren (M) 
2018/3826 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Lars Hasselgrens (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i teknik- och 
fritidsnämnden 
 
att utse Ida Lindgren (M) till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M) den 24 april 2020 meddelat att han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i teknik- och fritidsnämnden. Moderaternas gruppledare Magnus Gärdebring 
har meddelat att Ida Lindgren (M) utses till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Lars Hasselgren, daterad 2020-04-24 
Besked från Moderaternas gruppledare Magnus Gärdebring  
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Ida Lindgren 
Lars Hasselgren 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 


