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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-19:15. Ajournering klockan 17:55-18:15 

Beslutande Gertrud Ivarsson Ordförande (C) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom 
Claes Jansson 

Ledamot 
Ledamot 

(C) 
(MP) § 108 

Charlott Lorentzen Ledamot (MP) ej §§ 108, 
113 

Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) ej § 107 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Linde (S) 
Momma Merzi (S) 
Iman Omairat (L) 
Jonas Lingvärn (SD) 

 Marie Sällström (S) 
Annika Westerlund (S) 
Jan Bremberg (S) 
Emanuel Norén (L) 
Mona Wettergren (SD) 

 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Persson, utredare 

 

 

Paragrafer §§ 98-134  

Utses att justera Linda Winnetoft och Lars-Olof Larsson 

Justeringsdatum  2020-10-05 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
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Tillkännages fr.o.m.: 2020-10-05 

Tillkännages t.o.m.: 2020-10-26 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 98 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Linda Winnetoft (S) och Lars-Olof Larsson (KD) att justera protokollet. 
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§ 99 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
 

- Ärende 32 Inkomna motioner september 2020 
- Ärende 33 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i omsorgsnämnden – Tommy 

Mikkelsen (SD)och Timo Viippola (SD) 
- Ärende 34 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi AB – Görgen 

Lennarthsson (SD) 
- Ärende 35 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB – Görgen 

Lennarthsson (SD) 
- Ärende 36 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB – Görgen 

Lennarthsson (SD) 
- Ärende 37 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden – Ulrika Berggren (SD) 
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§ 100 Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Ulla Olofsson 

(M) och Cecilia Holmberg (M) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 30 juni 2020 till och med den  
14 oktober 2022 Ulla Olofsson (M) till ny ledamot efter Charlotta M Sjöqvist (M). Till ny 
ersättare efter Ulla Olofsson (M) utses Cecilia Holmberg (M). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsen beslut 2020-06-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-09-28 

Sida 8(55) 

 
 
§ 101 Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Julius Svensson (M) 

2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 30 juni 2020 till och med den  
14 oktober 2022 Julius Svensson (M) till ny ersättare efter Herman Falk (M).  
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2020-06-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 102 Begäran hos länsstyrelsen om ny sammanräkning - Gudrun Johansson (SD) 

2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att hos länsstyrelsen begära om ny sammanräkning efter ledamoten Gudrun Johansson 
(SD). 
 
Sammanfattning 
 
Begäran om ny sammanräkning behöver göras efter ledamoten Gudrun Johansson (SD) 
som avlidit. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 103 Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2020-06-06 - 2020-09-10 

2020/1025 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Krisledningsnämnden ska anmäla de beslut som fattas av nämnden vid närmast 
följande fullmäktige enligt 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 redovisat beslut om åtgärder fram till och med 2020-06-05. 
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2020-06-06 - 2020-09-10. 
 

KRISLEDN § 59/2020 Avgifter rörande 
serveringstillstånd i samband med 
coronapandemin 2020/2466 

att återuppta debiteringen av 
ansökningsavgifter för serveringstillstånd 
från och med 2020-10-16, samt 
 
att inte debitera de uppskjutna 
tillsynsavgifterna för 2019. 

KRISLEDN § 60/2020 Diskussion om 
bemanning av nämnder under hösten 

att uppdra åt Per-Ola Mattsson (S) att 
sammankalla gruppledarna för samtal om 
bemanning av kommunfullmäktige och 
nämnderna framöver. 

KRISLEDN § 69/2020 Beslut om att 
avskriva ärende om att avvakta höjning 
av taxa för parkeringsavgifter i innerstan 
2019/557 

att avskriva ärende om att avvakta med 
höjning av taxa för parkeringsavgifter i 
innerstan till oktober 2020 med anledning 
av att ärendet är inaktuellt, samt 
 
att godkänna teknik- och fritidsnämndens 
beslut att inte verkställa taxehöjningen 
förrän 2020-10-01. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-17 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 59/2020 Avgifter rörande serveringstillstånd i 
samband med coronapandemin 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 60/2020 Diskussion om bemanning av nämnder 
under hösten 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 69/2020 Beslut om att avskriva ärende om att 
avvakta höjning av taxa för parkeringsavgifter i innerstan 
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§ 104 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Ronneby och 

Karlskrona 2019/1162 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun 
 
att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal om gemensam förvaltningsorganisation 
  
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun 
  
att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade 2019-03-14 ett 
uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam överförmyndarverksamhet. 
Utredningsuppdraget återrapporterades till kommundirektörerna hösten 2019.  
 
Utredningen mynnade ut i ett förslag om att sammanföra de tre 
tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli i en första etapp och sedan i 
samband med nästkommande val bilda en gemensam överförmyndarnämnd.  
 
Kommundirektörerna har med grund i förstudien fattat ett inriktningsbeslut om att ta fram 
ett beslutsunderlag och avtalsförslag på införande av gemensam organisation. 
Underlaget ska ge förutsättningar för kostnadseffektivisering, minskad sårbarhet, ökad 
rättssäkerhet, ökad digitalisering och kompetensutveckling. 
 
Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett förslag till 
införande av gemensam organisation för överförmyndarverksamheterna i Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby och att det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt. 
 
Utredande tjänstepersoner överlämnade till kommundirektörerna i juni 2020 förslag om 
organisation för ett gemensamt överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby och planeringsförutsättningar för gemensam nämnd samt 
avtalsförslag att utgöra beslutsunderlag i respektive kommunfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås Karlskrona kommun, Ronneby kommun och 
Karlshamns kommun besluta 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2021 med 
Ronneby som värdkommun, 
 
att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 
förvaltningsorganisation,  
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun, samt  
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att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ÖFN § 104/2020 Information om gemensam överförmyndarnämnd 
i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. 
KLF Överfm Gemensamt överförmkansli o nämnd Khamn Kkrona Rby Genomför 
och beslutsunderlag 20200703 rev 20200705 rev 20200716. 
KLF Överfm Avtal samverkan gem ÖN-kansli Khamn Kkrona Rby 2021-2022 Vers 
20200703 rev 20200705. 
Förstudie - utredning om samverkan i frågor om överförmyndarverksamhet i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. 
Utredningsdirektiv - Utredning om samverkan i frågor om 
överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Samverkanskommunerna 
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§ 105 Renovering av Väggabadet 2020/1049 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att finansiera 4 000 tkr för byggnation av ny  50-metersbassäng på Väggabadet genom 
nyupplåning under 2020 
 
att finansieringen av den resterande delen av projektkostnaden om 22 600 tkr hänskjuts 
till budgetberedningen för 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav 2020-04-14 § 87 igångsättningsbeslut för rivning av 50 
metersbassäng och byggnation av ny 50-metersbassäng på Väggabadet. PEAB är 
upphandlade i strategisk partnering och en kalkyl och tidsplan är framtagen för projektet. 
 
Kalkylen visar på en kostnad för hela projektet på 26 600 tkr. Byggtiden inkl. rivning är 
beräknad till 15 månader. Bassängen skall vara kaklad för att minska kostnaderna för 
framtida underhåll. 
 
Enligt gällande redovisningsprinciper som används av Karlshamns kommun skall rivning 
inte belasta investeringsprojekten utan det är att se som en driftpåverkan och beslutas i 
separat ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10 
Investeringsbudget 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Teknik- och fritidsnämnden 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Fastighetschef Magnus Persson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 106 Bostadsförsörjningsprogram 2020 2018/105 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2020-08-19 
 
att anta av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterad 
2020-08-19. 
 
Sammanfattning 
 
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383) som resulterade i en revidering. Revideringen betonar behovet av ett 
regionalt perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen. 
Eftersom lagen om kommunernas bostadsförsörjning har reviderats efter att nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar 
som inte kunde förutspås. Stadsbyggnadsavdelningen gjorde då bedömningen att ett 
nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas fram som redovisar kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen för perioden 2020 och framåt.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen har jobbat med att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram mellan år 2018 och 2019. Ett samrådsförslag ställdes ut 
mellan den 23 mars och 24 april 2020. Under samrådstiden inkom synpunkter som finns 
redovisade och besvarade i samrådsredogörelsen. Efter genomfört samråd har några 
mindre bearbetningar gjorts av programmet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19 
Samrådsredogörelse daterad 2020-08-19 
Bostadsförsörjningsprogram daterad 2020-08-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Nanny Strand 
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§ 107 Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort - beslut om antagande 

2018/106 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat 2020-08-19, 
 
att godkänna upprättad antagandehandling, daterad 2020-08-19, och till denna 
tillhörande bilagor  
 
att anta förslaget till ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort enligt 3 kap.19 § 
plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
 
Jäv 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Den 25 januari 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till 
kommundirektören att ta fram en fördjupad översiktsplan för Svängsta. Behovet av att ta 
fram ett fördjupningsarbete för tätorten pekas ut i kommunens översiktsplan. 
Planförslaget utgår från tre strategiska inriktningar; Skapa generationsöverskridande 
knutpunkter, bryta barriärer och öka tryggheten.  
 
Under hösten 2019 ställdes planförslaget ut på samråd och under våren 2020 ställdes 
förslaget ut på granskning. Efter granskningen har få ändringar gjorts, främst handlar det 
om redaktionella ändringar och förtydliganden i förslaget. Nedan listas vilka ändringar 
som gjorts efter granskningstiden.  
 
Planbeskrivningen 

 Förtydligad beskrivning av elektromagnetiska fält från mobilbasstationer, 

kommunikationssystem med mera.  

 Redaktionella ändringar i illustrationskartan och karta för mark- och 

vattenanvändning.  

 Redaktionella ändringar av dokumentets layout.  

 Förtydligad beskrivning av Svängsta biblioteks utveckling.  

 Förtydligad koppling mellan planeringsfrågor och minskad klimatpåverkan.  

 Förtydligad beskrivning av bullerpåverkan i centrala Svängsta och i 

kransbebyggelsen.  

 Införande av riktlinjer för centrala Svängsta (delområdet saknade riktlinjer i 

granskningsversionen).  

 Förtydligande av hur anpassning till landskapsbild kan ske vid bostadsutveckling 

i kransbebyggelsen.  

 Nytt avsnitt om ”övrig bostadsutveckling” i kransbebyggelsen som beskriver 

utvecklingen av bostäder utöver de utvecklingsområden som pekas ut i 

kransbebyggelsen.  

 Förtydligad beskrivning av bevarande av kulturvärden i kransbebyggelsen och i 

centrala Svängsta.  

 Illustrationer om grönstrukturen har förtydligats.  
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 Avsnittet om dagvattenhantering har förtydligats och utvecklas. Ytor som är 

strategiskt bra att avvara för dagvattenhantering har lagts till i avsnittet.  

 Avsnittet om vatten och avlopp har förtydligats.  

 Avsnitt om strålning har lagts till.  

Miljökonsekvensbeskrivningen 

 Redaktionella ändringar av dokumentets layout.  

 Nytt avsnitt och åtgärdsförslag om förnybar energi.  

 Förtydligad information om strålning från master, ledningar med mera.  

Ändringarna är markerade med röd text i planbeskrivningen och i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-11 
Antagandehandling ”Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort – Svängsta 2040”, 
bestående av:  

- Planbeskrivning, daterad 2020-08-19 
- Karta för mark- och vattenanvändning, daterad 2020-08-19  
- Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-08-19 
- Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-18 
- Granskningsutlåtande, daterad 2020-08-19 

 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden finner kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Kart- och GIS-samordnare Toomas Randsalu  
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 108 Antagande av detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) 2018/545 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta förslag till detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) enligt 5 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Jäv 
 
Charlott Lorentzen (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2020-08-19, § 166 beslutat att överlämna 
förslag till detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) till kommunfullmäktige med 
anhållan om antagande. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av fler bangolfbanor både 
inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde. Syftet med 
detaljplanen är även att pröva möjligheten till byggnation av fler bostäder i östra delen 
av planområdet. Planområdet omfattas av gällande översiktsplan under B2. 
Kransbebyggelse och B3. Asarumsdalen. För området gäller detaljplan B79 och B94. 
B79 medger idrottsändamål, bangolf och bostäder. B94 medger bostadsändamål. 
 
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för totalförsvaret enligt 
miljöbalkens tredje kapitel. Riksintresset avser område med särskilt behov av 
hinderfrihet. Riksintresset bedöms inte påverkas av föreslagen planläggning då 
byggnader och andra objekt inte kommer överstiga 20 meters höjd över marknivån.  
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Samråd genomfördes mellan den 28 januari och 18 februari 2019. Totalt inkom 16 
yttranden. Samtliga yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse. Mellan samråds- och granskningsskedet har ett utredningsskede 
följt. Utredningar som har tagits fram har sedan inarbetats i planförslaget. Granskning 
genomfördes mellan den 23 mars och 24 april 2020. Totalt inkom 11 yttrande. Samtliga 
yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättat granskningsutlåtande. Efter 
genomförd granskning gjordes en ytterligare analys av markprover tagna i samband 
med utredning för förorenad mark för att säkerställa markens lämplighet att bebyggas 
med bostäder.  
 
Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte 
utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-21 
Protokollsutdrag BN § 166/2020 Detaljplan för Asarum 3:23 m. fl. 
Plankarta antagandehandling 
Planbeskrivning antagandehandling 
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Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Dagvattenutredning 
Miljöteknisk markundersökning 
Geoteknisk markundersökning 
Analys av samtliga markprover för förorenad mark 
Byggnadsnämndens protokoll 2020-08-19, § 166 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall tillkommunstyrelsens förslag 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden finner kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 109 Taxa för kopior av allmänna handlingar för kommunalförbundet Cura 

Individutveckling 2020/428 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta taxan för utlämnande av allmänna handlingar för Cura Individutveckling. 
 
Sammanfattning 
 
Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet, 2 kap. 1 § 
tryckfrihetsförordningen (TF). Det ska som utgångspunkt vara kostnadsfritt. För kopior, 
avskrifter o dyl. får myndigheten dock ta ut en fastställd avgift, 2 kap. 16 § TF.  
 
Cura Individutveckling föreslog 2020-01-28 medlemskommunerna att anta taxa för 
utlämnande av allmänna handlingar. Föreslaget återtogs sedermera av Cura eftersom 
det uppmärksammats att förslaget innehöll skrivningen:  
 
"Arbetsinsats 
om efterfrågan av allmänna handlingar kräver en arbetsinsats som är mer än 
rutinbetonad tar Cura ut en avgift om 300 kronor per påbörjad halvtimme. Detta gäller 
även om handlingarna kan skickas via e-post." 
 
Det är enlig gällande rätt inte tillåtet att debitera for arbetsinsats på föreslaget vis. Med 
anledning av det föreligger nu istället ett reviderat förslag till taxa, där ovan citerad del är 
borttagen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-12 
Avgift för utlämnande av allmänna handlingar, 2020-05-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Cura Individutveckling, direktionen 
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§ 110 VA-taxa 2021 2020/2540 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 8 % enligt redovisat 
förslag att gälla från 2021-01-01 
 
att fondering ska göras med 2,50 kr/m3 inkl. moms per levererad mängd dricksvatten 
from. 2021-01-01. Fonderingen avser medel för kommande reservvattentäkt och utökad 
funktion i nytt vattenverk 
 
att stryka § 10 och § 21 i VA-taxan 
 
att komplettera VA-taxan med §17 
 
att lägga till ny § 21 som reglerar hur prisjustering sker gällande § 17 
 
att Karlshamns kommun överlåter åt Karlshamn Energi Vatten AB som VA-huvudman  
att fr o m 2021-01-01 bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i 
kommunens taxeföreskrifter.   
  
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertog ansvaret för 
VA-verksamheten har inkommit med ovanstående förslag på prisökning och förändring i 
VA-taxan.  
 
De föreslagna taxehöjningarna baseras på den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt 
för år 2021 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från 
Mörrumsån samt utökad funktion i nytt vattenverk.  
 
Som exempel så innebär föreslagen prishöjning en ökad årskostnad med 580 kr för en 
villa med årlig förbrukning på 150 m3 per år.  
 
§ 10 och § 21 i VA-taxan hänvisar till Entreprenadindex som grund för prisjustering av 
anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna vilket inte tillämpas. 
 
§17 i VA-taxan reglerar kostnader för åtgärder som huvudmannen vidtar på 
fastighetsägarens begäran eller som huvudmannen gör pga. att fastighetsägaren 
åsidosatt sina skyldigheter. Denna paragraf finns i Svensk Vattens basförslag. 
 
Ny § 21 avgifter enligt § 17 är baserade på indextalet 2020-01-01 i konsumentprisindex, 
KPI samt huvudmannens ordinarie timpris per 2020-01-01. När detta index eller timpris 
ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen. 
 
Enligt 34 § i lagen om allmänna vattentjänster ska avgifternas belopp och hur avgifterna 
ska beräknas framgå av en taxa. Kommunen får meddela föreskrifter om taxan. 
Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt 
beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-27 
Revidering av VA-taxa för år 2021 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021-01-01 
med tidigare text 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Karlshamn Energi Vatten AB 
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§ 111 Ändring av allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- 

och avloppsanläggningen 2020/2539 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att revidera allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning enligt nedan. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen i Karlshamn Energi Vatten AB föreslår följande förändringar i ABVA - 
Allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning: 
 
Punkt 7: Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dagvatten vars beskaffenhet i ej 
oväsentlig mån avviker från normalt dagvatten. 
 
Punkt 14 b: För krav på utsläpp av avloppsvatten, som inte är att betrakta som vanligt 
hushållsspillvatten och normalt dagvatten, från industrier, företag och verksamheter 
gäller bestämmelser och riktvärden som beskrivs i ”Riktlinjer och vägledning för 
industrier, företag och verksamheter”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24 
Begäran om ändring av ABVA 
Allmänna bestämmelser ABVA, nu gällande 
Allmänna bestämmelser ABVA, förslag med markerade ändringar 
  
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
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§ 112 Årsredovisning år 2019 för kommunalförbundet Sydarkivera 2020/2457 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen läggs till handlingarna 
 
att bevilja förbundets styrelse ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 har inkommit till kommunfullmäktige 
2020-08-14. Enligt antagen förbundsordning ska ansvarsfrågan prövas av 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-16 
Årsredovisning för kommunalförbundet Sydarkivera år 2019 
Revisionsberättelse 
Sakgranskning av årsredovisning 
Beslut Förbundsfullmäktige §1, 2020-06-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
Revisorerna  
Övriga förbundsmedlemmar 
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§ 113 Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens i 

Karlshamns bevarande avseende år 2019 2020/1947 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet 
avseende verksamhetsår 2019.  
 
Jäv 
 
Charlott Lorentzen (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
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. 
 
Av revisionsberättelse lämnad 2020-06-01 av auktoriserad 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 år 2019 uppgick det totala antalet besökare till 6 153 personer, vilket är en ökning 
från föregående år.  
 
Stiftelsen har tillsett att förstärkningsåtgärder utförts på gårdstrappan, bidragsansökan 
har lämnats till länsstyrelsen men även kommunen har underrättats om behov av visst 
bistånd. Renovering av gården har fortlöpt avseende vaktmästarkökets golv samt 
belysning i hallen. Löpande skötsel har utförts enligt plan. 
 
Utifrån lämnad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse noteras inga hinder 
mot att bevilja styrelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet avseende 
år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-12 
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-09-28 

Sida 25(55) 

 
 
§ 114 Ändring i omsorgsnämndens reglemente 2018/3872 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att revidera omsorgsnämndens reglemente i enlighet med bilagt förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Vid en översyn av nämndernas reglementen har det uppmärksammats att det av 
gällande reglementen följer att omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen, förutom elevhälsan samt 
kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Nuvarande reglemente stadgar således även vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som 
inte ankommer på omsorgsnämnden. Inom nämnden för arbete och välfärds 
ansvarsområde utförs hälso- och sjukvårdsuppgifter inom verksamhet enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) samt inom socialpsykiatrin, det 
omnämns dock inte i omsorgsnämndens reglemente.  
 
Sammanfattningsvis förekommer hälso- och sjukvårdsuppgifter inom flera nämnders 
ansvarsområden, och det är av vikt att det framgår tydligt i vilken omfattning respektive 
nämnd ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso- och 
sjukvårdslagen.  
 
Då det är lämpligt att varje nämnd ansvarar för kommunal hälso-  och sjukvård inom sitt 
respektive ansvarsområde föreslås att nuvarande text i § 6 i omsorgsnämnden 
reglemente om ansvar för kommunal hälso- och sjukvård ändras till:  
 
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 
kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-11 
Förslag till revidering av reglemente för omsorgsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommunjuristerna 
Författningssamlingen 
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§ 115 Ändring i reglementet för nämnden för arbete och välfärd 2018/3873 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att revidera reglementet för nämnden för arbete och välfärd i enlighet med bilagt förslag.  
 
Sammanfattning 
 
Vid en översyn av nämndernas reglementen har det uppmärksammats att det av 
gällande reglementen följer att omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 
 
Inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde utförs hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, (LSS) samt inom socialpsykiatrin. I dagsläget finns dock inget 
omnämnt i nämnden för arbete och välfärds reglemente om hälso- och 
sjukvårdsuppgifter.  
 
Då det är lämpligt att nämnderna ansvarar för kommunal hälso-  och sjukvård inom sina 
respektive ansvarsområden föreslås att följande text förs in i nämnden för arbete och 
välfärds reglemente: 
 
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 
kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-11 
Förslag till revidering av reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Kommunjuristerna 
Författningssamlingen 
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§ 116 Motion om gratis kollektivtrafik för boende i kommunen som fyllt 65 år eller 

har sjukersättning 2019/3688 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 § 228/2019 lämnat in rubricerad motion. 
I motionen föreslås 
 
att utreda kostnaden enligt motionens intentioner 
 
att införa ett system där alla boende i kommunen som har fyllt 65 år eller har 
sjukersättning, med under 200 000 kr i taxerad årsinkomst, åker gratis i kollektivtrafiken 
inom Karlshamns kommun. 
 
Motionärerna skriver att pensionärer ibland lever begränsat, och den vardag man 
tidigare hade med bil, resor och frihet är förbrukad för en del. De skriver vidare att det 
inte alls är ovanligt med en pension under 10 000 kronor och det kan bli en hård 
verklighet när man inser hur varenda krona plötsligt behöver vändas och vridas på för 
att räcka till. 
 
Motionärerna anser att resa inom kommunen i princip är ett måste för att kunna leva och 
inte bara existera. Det är enligt motionärerna Sverigedemokraternas uppfattning 
att man som pensionär ska få ta sig längre än vad benen orkar – även om man har låg 
inkomst. 
 
Motionärerna vill att alla över 65 år, eller som har sjukersättning, med en årsinkomst 
under 200 000 kronor ska vara berättigade till gratis resor inom kommunen och att den 
totala kostnaden för seniorsresor med en sådan utformning får utredas. 
 
Motionen har varit remitterad till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Vid beredning av motionen har det framkommit att en liknande motion lämnades in 
2015-02-06 av Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V). Denna motion 
föreslog att Karlshamns kommun skulle utreda förutsättningarna för avgiftsfri 
kollektivtrafik inom kommunen. Motionen bifölls vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2016-02-15 § 10. I samband med detta fick ekonomichefen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Utredningen skulle belysa, 
utöver de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och nackdelar som 
avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära. 
 
I utredningen konstaterades att Region Blekinge har det strategiska ansvaret för att 
utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla 
upp, verkställa och marknadsföra den upphandlade kollektivtrafiken. Utredningen 
konstaterade vidare att Karlshamns kommun finansierar kollektivtrafiken via ägarbidrag 
mm och att det upplägget innebär att en enskild kommun inte kan genomföra sådan 
förändring som en avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära. 
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Detta upplägg gäller fortfarande.   
 
Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Enligt Kollektivtrafiklagen 
2010:1065 ska det i varje län finnas en RKM (§ 2) som är ansvarig för att regelbundet i 
ett trafikförsörjningsprogram (TFP) fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken (§ 8).  
TFP beslutas av regionstyrelsen efter samråd med bland annat politiker i kommunerna. 
Enligt Kollektivtrafiklagen 2010:1065 ska RKM verka för att kollektivtrafiken är tillgänglig 
för alla resenärsgrupper (§ 13). Gällande TFP avser perioden 2016-2019 och TFP för 
nästa treårsperiod 2020-2023 är ännu föremål för remissbehandling. 
 
I Region Blekinge utgörs kollektivtrafikmyndigheten av enhet inom verksamhetsområdet 
regional utveckling med regiondirektören som ansvarig tjänsteman. Beslutande organ är 
regionstyrelsen och operativt organ är verksamhetsområde trafik/ Blekingetrafiken. 
Blekingetrafiken ansvarar för den samlade trafiken som är upphandlad av Region 
Blekinge. Denna trafik är belagd med allmän trafikplikt och innebär att trafiken ska 
bedrivas enligt politiska beslut under överskådlig tid. Nettokostnaden för kollektivtrafiken 
fördelas mellan finansiärerna som är Blekinges fem kommuner och Landstinget 
Blekinge och styrs av ett konsortialavtal. Region Blekinge reviderar varje år en 
treårsbudget där planerade förändringar presenteras och godkänns genom beslut i 
regionstyrelsen. 
 
Ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken i Blekinge innebär att en enskild kommun inte 
kan införa åtgärder som skiljer sig från beslutad TFP.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06 
Motion om avgiftsfria kollektivtrafikresor i Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer motionens första att-sats under proposition och finner 
kommunfullmäktige avslå densamma. Björn Tenland Nurhadi (SD) begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder Björn Tenland Nurhadis yrkande om att bifalla att-satsen röstar JA. 
Den som biträder kommunstyrelsens förslag om att avslå att-satsen röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 20 röster enligt kommunstyrelsens förslag och 7 röster enligt 
Björn Tenland Nurhadis yrkande.  
 

Namn Ja Nej Avstår 

Gertrud Ivarsson  X  

Per-Ola Mattsson  X  

Leif Håkansson  X  

Ulla Sandgren  X  
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Jan-Åke Berg  X  

Linda Winnetoft  X  

Lena Sandgren  X  

Marco Gustavsson  X  

Mats Dahlbom  X  

Charlott Lorentzen  X  

Magnus Gärdebring  X  

Elin Petersson  X  

Magnus Arvidsson  X  

Catarina Flod  X  

Ulf Ohlsson  X  

Anna Arlid X   

Lars-Olof Larsson X   

Björn T Nurhadi X   

Görgen Lennarthsson X   

Ulrika Berggren X   

Tommy Mikkelsen X   

Tommy Larsson  X  

Ulf Gustavsson  X  

Kerstin Linde  X  

Momma Merzi  X  

Iman Omairat  X  

Jonas Lingvärn X   

 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå att-satsen. 
 
Ordförande ställer motionens andra att-sats under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag att avslå densamma. 
 
Reservationer 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet.  
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§ 117 Motion om kameraövervakning dygnet runt på utsatta platser i Karlshamn 

2019/3823 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anse motionen besvarad då de åtgärder som motionären efterlyser redan genomförs 
men med olika metoder och val av utrustning utifrån det aktuella behovet. 
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och 
Ulf Lind (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 § 228/2019 lämnat 
in rubricerad motion. I motionen föreslås 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa kostnader samt en detaljerad SWOT-
analys över vad kameraövervakning på utsatta platser skulle innebära för Karlshamns 
kommun.  
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att 
kameraövervaka utsatta platser i Karlshamn dygnet runt.  
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att 
kameraövervaka platser som ökar den upplevda tryggheten i kommunen. 
 
Motionärerna skriver att det i Karlshamn finns en ökning av våldsbrott och sexuella 
ofredande. De anser att det för att kunna lagföra gärningsmännen krävs identifiering och 
att kameror som fångar upp gärningsmännen är av högt värde i utredning och i många 
fall en nödvändig faktor för att påbörja en förundersökning.  
 
Motionärerna påtalar att den lokala polisen runt om i landet beviljats tillgång till 
övervakningsbilder från dygnets samtliga timmar. Detta har enligt motionärerna en 
avskräckande effekt mot brott och utgör en del i det förebyggande arbetet.    
 
Motionärerna anser att övervakningskameror bör användas mer för att medborgarna i 
kommunen ska känna sig trygga. Motionärerna önskar därför att frågan om 
kameraövervakning vid torget och andra utsatta platser i Karlshamn ånyo utreds. 
 
Motionen har varit remitterad till kommunstyrelsen och säkerhetschefen för beredning. 
Säkerhetschefen har lämnat ett yttrande över motionen enligt nedan. 
 
Kameraövervakningens trygghetsskapande och brottsförebyggande 
effekter 
 
Nedanstående är en sammanfattning av vägledningen ”Kamerabevakning som 

brottsförebyggande åtgärd” framtagen av länsstyrelsen i Västra Götaland under våren 

2019. Direkta citat förekommer.  

Vägledningen utgår från publikationerna CCT and Crime Prevention (Brå, 2018a)1 samt 

Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? (Brå, 2018b)2. För den läsare som är 

intresserad av att fördjupa sig gällande forskning om kamerabevakning rekommenderas 

ovanstående studier.   

Kamerabevaknings påverkan på olika brottstyper 
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Sammanfattningsvis visar studierna att för tre typer av brott (narkotika-, fordons-, och 

egendomsbrott) resulterar kamerabevakning i en påtaglig effekt. För två typer av brott 

(våldsbrott och ordningsstörningar) visar den sammantagna forskningen ingen effekt.  

Brottskategori Positiv effekt Förändring procent Effektkommentar 

Narkotikabrott Ja -20% Säkerställd effekt 

Fordonsbrott Ja -14% Säkerställd effekt 

Egendomsbrott Ja -14% Säkerställd effekt 

Våldsbrott Nej - Nära noll, säkerställd 

Ordningsstörningar Nej - Nära noll, ej säkerställd 

 

Det är också möjligt att dela in dessa brottskategorier i två grupper: (a) planerade och 

(b) mer spontant uppkomna brott. Det är framförallt i gruppen planerade brott som 

kamerabevakning visar sig ha effekt. I den gruppen finns narkotikabrott, fordonsbrott 

och egendomsbrott.   

Vad gäller gruppen spontant uppkomna brott visar det sammanvägda resultatet från 

forskningen att kamerabevakning inte har effekt. Till gruppen hör våldsbrott och 

ordningsstörningar. Viss reservation måste göras kring brottstypen (eller kanske snarare 

problemet) ordningsstörningar där resultatet bygger på för få studier. Desto fler studier 

har undersökt kamerabevakningens effekter på våldsbrott och det sammanvägda 

resultatet pekar mot att kamerabevakning inte har någon brottsförebyggande effekt på 

våldsbrott.   

Kamerabevaknings påverkan på olika platstyper 

Det visar sig att kamerabevakning har olika stor effekt beroende vilken typ av plats det 

är som övervakas. Flera typer av platser har undersökts i de olika studierna som har 

använts som underlag i metastudien. I vissa fall, på grund av för få studier, gällande 

specifika platser har inte ett resultat kunnat säkerställas. En intressant sådan plats är 

kollektivtrafik där en minskning av brott har identifierats men på grund av för få studier 

har den inte kunnat säkerställas. Tre typer av platser har säkerställda resultat. 

Typ av plats  Positiv effekt Förändring procent Effektkommentar 

Bilparkeringar Ja -37% Säkerställd effekt 

Bostadsområden Ja -12% Säkerställd effekt 

Centrumkärnor Nej - Nära noll, säkerställd 

 
Gällande centrumkärnor, vilken är den vanligast utvärderade platsen, så visar 
sammanställningen att kamerabevakning inte på ett påtagligt sätt minskat brottsligheten 
vid dessa platser. Att ett stort antal centrumkärnor är utvärderade förklaras av det enkla 
faktum att det är platser som i högre grad än andra har kamerabevakats, vilket i sig kan 
tolkas som att tilltron till kamerabevakning har varit särskilt stor för den typen av platser. 
Till skillnad från bilparkeringar och bostadsområden, så präglas centrumkärnor i högre 
grad av våldsbrott och ordningsstörningar d.v.s. mer spontant uppkomna brott.  
Lokal erfarenhet av Polismyndighetens möjlighet att övervaka brottsutsatta platser 
 
Polismyndigheten har idag rätt att sätta upp kameror på de platser man bedömer som 
otrygga eller brottsutsatta. Detta är en åtgärd man vidtagit i Kristianstads kommun. Där 
har Polismyndigheten tillsammans med kommunen i mars 2019 monterat upp ett antal 
kameror, dels i centrum men också i ett område som klassats som särskilt utsatt.  
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Vid uppföljning av trygghetsmätningen för centrala Kristianstad noterar kommunen dock 
att känslan av otrygghet har växt och de tillfrågade kommuninvånarna uppskattar att 
problemen och störningarna har ökat, särskilt i centrum (publicerat på Kristianstads 
kommuns hemsida 12 november 2019). 
 
Fenomenet att kommuninvånarna observerar problem och känner oro, även om de inte 
själva har blivit utsatta för brott, har alltså inte enligt den lokala trygghetsmätningen 
påverkats i positiv riktning trots närvaron av kameror.  
 
Då projektet med kameraövervakning är så pass nytt finns anledning att följa 
utvecklingen framåt i tid. 
 
Säkerhetschefens samlade bedömning utifrån den forskning som finns i ämnet är att 
kameraövervakning på allmän plats i Karlshamn inte på ett avgörande sätt kommer att 
påverka den upplevda tryggheten i centrala Karlshamn.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12 
Motion om kameraövervakning dygnet runt på utsatta platser i Karlshamn – Björn 
Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och Ulf Lind 
(SD)   
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Charlott Lorentzen (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionens tredje att-sats.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer motionens första att-sats under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag att anse den besvarad. 
 
Ordföranden ställer motionens andra att-sats under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag att anse den besvarad. 
 
Ordföranden ställer motionens tredje att-sats under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag att anse den besvarad. 
Magnus Gärdebring (M) begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder kommunstyrelsens förslag om att anse att-satsen besvarad röstar JA. 
Den som biträder Magnus Gärdebrings yrkande om att bifalla att-satsen röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 14 röster enligt kommunstyrelsens förslag och 13 röster enligt 
Magnus Gärdebrings yrkande. 
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Namn Ja Nej Avstår 

Gertrud Ivarsson X   

Per-Ola Mattsson X   

Leif Håkansson X   

Ulla Sandgren X   

Jan-Åke Berg X   

Linda Winnetoft X   

Lena Sandgren X   

Marco Gustavsson X   

Mats Dahlbom X   

Charlott Lorentzen X   

Magnus Gärdebring  X  

Elin Petersson  X  

Magnus Arvidsson  X  

Catarina Flod  X  

Ulf Ohlsson  X  

Anna Arlid  X  

Lars-Olof Larsson  X  

Björn T Nurhadi  X  

Görgen Lennarthsson  X  

Ulrika Berggren  X  

Tommy Mikkelsen  X  

Tommy Larsson X   

Ulf Gustavsson X   

Kerstin Linde X   

Momma Merzi X   

Iman Omairat  X  

Jonas Lingvärn  X  

 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att 
anse att-satsen besvarad.  
 
Reservationer 
 
De sverigedemokratiska, moderata, liberala samt kristdemokratiska partigrupperna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive egna yrkanden. 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-09-28 

Sida 34(55) 

 
 
§ 118 Motion om tiggeriförbud 2019/3687 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
att avslå motionen med anledning av att den i motionen avsedda aktiviteten inte 
berör kommunal mark. 
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18, § 228/2019 lämnat in en motion 
om att införa tiggeriförbud på vissa platser i kommunen. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv 
insamling av pengar inte är tillåtet på definierade platser 
 
att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen där passiv 
insamling av pengar inte skall vara tillåtet 
 
Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Kommunjurist Alice 
Risenfors har därför fått i uppdrag att yttra sig över motionen.  
 
Av yttrandet framgår följande, 
 
Lokala ordningsföreskrifter meddelas med stöd av förordning (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). Ordningslagen innehåller bara ett fåtal regler om allmän 
ordning. Behovet av ytterligare bestämmelser därutöver är avsett att tillgodoses genom 
lokala ordningsföreskrifter. Sådana föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men ett 
grundläggande krav är att de måste behövas för att upprätthålla den allmänna 
ordningen och säkerheten på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång 
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, 3 kap. 
12 § ordningslagen.  
 
I förarbetena till lagen betonas att det anses viktigt att kommunerna bara meddelar 
sådana lokala föreskrifter som verkligen behövs. Alltför långtgående och ingripande 
föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande riskerar att leda till att 
respekten för lokala föreskrifter minskar. Det är därför viktigt att noga pröva vilka 
bestämmelser som verkligen behövs och bestämmelsernas geografiska 
tillämpningsområde inom kommunen. Förbud bör därför begränsas till att gälla endast 
för sådana områden där ett verkligt behov föreligger, prop. 1992/93:210 s. 142.  
 
Det är möjligt för kommuner att genom lokala ordningsföreskrifter reglera 
penninginsamling på offentlig plats, prop. 1992/93:210 s. 142; 2016/17:JuU18 s. 85; 
HFD 2018 ref. 75. Föreskriften måste dock alltjämt syfta till att upprätthålla den allmänna 
ordningen och får inte vara för alltför långtgående, dvs. innebära en alltför stor 
inskränkning i allmänhetens friheter, för att kunna accepteras. Beträffande det senare 
har i praxis kommit att utvecklas tre huvudsakliga bedömningskriterier; föreskriften får 
inte vara alltför långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig 
giltighet och sakligt innehåll.  
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Tillämpningsområdet ska begränsas till de områden där störningen faktiskt utgör eller 
kan antas utgöra ett problem; Förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på 
samtliga offentliga platser i en kommun har t.ex. ansetts för långtgående, RÅ 1997 ref. 
41. Föreskrifterna ska också, om det är relevant, begränsas till sådana tidpunkter då en 
reglering är påkallad. Det kan t ex röra sådana föreskrifter som är nödvändiga vid viss 
tidpunkt på dygnet eller viss årstid men i övrigt inte. Geografiskt tillämpningsområde och 
sakligt innehåll anses ha en särskilt nära koppling, på så sätt att ju mer avgränsat 
område en föreskrift gäller desto större ingrepp i allmänhetens friheter tolereras. 
 
Det anses inte föreligga något generellt krav på att kommunerna ska visa att det faktiskt 
förekommit ordningsstörningar av det slag som ska regleras genom ordningsföreskrift. 
Det är möjligt att utforma föreskrifter i förebyggande syfte, HFD 2018 ref. 75. Syftet 
måste dock alltjämt vara upprätthållande av ordning. 
 
Slutligen måste föreskrifterna utformas så att det är möjligt att tillämpa dem, RÅ 1992 
ref. 75, jfr även RÅ 1980 Bb 26 och SOU 1985:24 s. 185 ff.. Allmänheten måste också 
kunna förstå deras innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när 
föreskrifterna följs respektive överträds, HFD 2018 ref. 75. 
 
Det är alltså möjligt att genom lokala ordningsföreskrifter införa förbud eller dylikt för 
passiv penninginsamling på definierade platser. Föreskrifterna måste syfta till att 
upprätthålla den allmänna ordningen och får inte vara för alltför långtgående avseende 
geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll.  
 
Det är viktigt att fullmäktige bara meddelar sådana föreskrifter som verkligen behövs. 
Behovet av en sådan föreskrift ska således prövas utifrån de faktiska nuvarande eller 
befarade riskerna för ordningsstörningar i Karlshamn i samband med passiv 
penninginsamling. Något krav på att fullmäktige ska visa att ordningsstörningar 
förekommit föreligger inte för att få införa föreslagen typ av föreskrift, men eftersom 
syftet med föreskriften ska vara att upprätthålla den allmänna ordningen bör fullmäktige 
kunna motivera behövligheten av föreskriften utifrån de faktiska omständigheterna.  
 
Enligt motionen är de huvudsakliga syftena med förbudet att sätta press på EU-
medborgares hemländer att agera mot den utbredda fattigdomen som drabbar vissa 
folkgrupper och att motverka människohandel. Vidare hänvisas till bl.a. Svensk handels 
uttalanden kring ordningsstörningar kopplade till passiv penninginsamling i allmänhet. 
Konstaterade eller befarade ordningsstörningar i Karlshamn i allmänhet eller på vissa 
definierade platser i Karlshamn kopplade till passiv penninginsamling har dock inte 
påvisats. Behovet av ett förbud förefaller därför inte klarlagt. 
 
Beträffande valet av typ av regel (tillstånd, förbud etc.) gäller att ju mer ingripande regeln 
är till sin karaktär, desto mindre geografiskt tillämpningsområde tolereras. I motionen 
föreslås ett förbud. Ett förbud är mycket ingripande till sin karaktär och ställer således 
höga krav på att den geografiska avgränsningen av en sådan föreskrift sker till platser 
där behovet av ordningsupprätthållande är stort.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07 
Motion om införande av tiggeriförbud – Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson 
(SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
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Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar med instämmande av Jan-Åke Berg (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. Björn Tenland Nurhadi (SD) begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen röstar JA. 
Den som biträder Björn Tenland Nurhadis yrkande om att bifalla motionen röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 22 röster enligt kommunstyrelsens förslag och 5 röster enligt 
Björn Tenland Nurhadis yrkande. 
 

Namn Ja Nej Avstår 

Gertrud Ivarsson X   

Per-Ola Mattsson X   

Leif Håkansson X   

Ulla Sandgren X   

Jan-Åke Berg X   

Linda Winnetoft X   

Lena Sandgren X   

Marco Gustavsson X   

Mats Dahlbom X   

Charlott Lorentzen X   

Magnus Gärdebring X   

Elin Petersson X   

Magnus Arvidsson X   

Catarina Flod X   

Ulf Ohlsson X   

Anna Arlid X   

Lars-Olof Larsson X   

Björn T Nurhadi  X  

Görgen Lennarthsson  X  

Ulrika Berggren  X  

Tommy Mikkelsen  X  

Tommy Larsson X   

Ulf Gustavsson X   

Kerstin Linde X   

Momma Merzi X   

Iman Omairat X   

Jonas Lingvärn  X  

 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservationer 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet.  
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§ 119 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner 

september 2020 2020/2608 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning och uppföljning av kommunfullmäktiges obesvarade motioner per den 
9 september 2020 föreligger enligt beslutsunderlag.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-01 
Uppföljning av obesvarade motioner per den 9 september 2020 
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§ 120 Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Cecilia 

Holmberg (M) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Cecilia Holmbergs (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) har den 25 juni 2020 meddelat att hon avsäger sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail 2020-06-25 från Cecilia Holmberg (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 121 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i omsorgsnämnden - Magnus 

Arvidsson (M) och Mikaela Wallin (M) 2018/3824 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Carl-Magnus Kälvestams (M) avsägelse 
 
att till ny ledamot i omsorgsnämnden efter Carl-Magnus Kälvestam (M) utse Magnus 
Arvidsson(M) för tiden till och med 2022 års utgång 
 
att till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Magnus Arvidsson (M) utse Mikaela Wallin 
(M) för tiden till och med 2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2020-08-25 begär Carl-Magnus Kälvestam (M) att bli entledigad från samtliga sina 
uppdrag på grund av flytt till annan kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Carl-Magnus Kälvestam (M) 
Besked från gruppledare Magnus Gärdebring (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 122 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi AB - Andreas Green (M) 

2018/3933 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Carl-Magnus Kälvestams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Karlshamn Energi AB 
 
att till ny ledamot i Karlshamn Energi AB efter Carl-Magnus Kälvestam (M) utse Andreas 
Green (M) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2020-08-25 begär Carl-Magnus Kälvestam (M) att bli entledigad från samtliga sina 
uppdrag på grund av flytt till annan kommun. 
 
Gruppledare Magnus Gärdebring (M) meddelar att man nominerar Andreas Green (M) 
till uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Carl-Magnus Kälvestam (M) 
Meddelande från gruppledare Magnus Gärdebring (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
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§ 123 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB - Andreas 

Green (M) 2018/3934 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Carl-Magnus Kälvestams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
 
att till ny ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB efter Carl-Magnus Kälvestam (M) 
utse Andreas Green (M) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2020-08-25 begär Carl-Magnus Kälvestam (M) att bli entledigad från samtliga sina 
uppdrag på grund av flytt till annan kommun. 
 
Gruppledare Magnus Gärdebring (M) meddelar att man nominerar Andreas Green (M) 
till uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Carl-Magnus Kälvestam (M)  
Meddelande från gruppledare Magnus Gärdebring (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
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§ 124 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB - Andreas Green (M) 

2018/3970 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Carl-Magnus Kälvestams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Karlshamn Energi Vatten AB 
 
att till ny ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB efter Carl-Magnus Kälvestam (M) utse 
Andreas Green (M) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2020-08-25 begär Carl-Magnus Kälvestam (M) att bli entledigad från samtliga sina 
uppdrag på grund av flytt till annan kommun. 
 
Gruppledare Magnus Gärdebring (M) meddelar att man nominerar Andreas Green (M) 
till uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Carl-Magnus Kälvestam (M) 
Meddelande från gruppledare Magnus Gärdebring (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
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§ 125 Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Tommy Persson (S) 

2018/1270 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt utse Tommy Persson (S) för tiden till och med 
2023 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Torsten Eriksson (S) har avlidit och med anledning härav behöver ny nämndeman 
utses. 
 
Socialdemokraterna har till ny nämndeman nominerat Tommy Persson (S). 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Tommy Persson 
Matrikeln 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-09-28 

Sida 45(55) 

 
 
§ 126 Handlingar för kännedom september 2020 2020/556 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2020-06-04--2020-09-16. 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2018/2807 2/20 2020-06-23 Beslutsuppföljning av genomförandet av  
   kommunfullmäktiges beslut 
 
2020/2456 13/20 2020-08-17 Sydarkivera sammanträdesprotokoll 2020-06-12 
 
2020/2456 14/20 2020-08-19 Protokollsutdrag Sydarkivera Förbundsstyrelse
   2020-03-06 
 
2018/1400 15/20 2020-09-04 DOM Överklagande beslut Laglighetsprövning 
   enligt kommunallagen, KF § 94/2018 och  
   KS § 228/2018 
 
2020/2673 16/20 2020-09-08 Missiv och granskningsrapport från revisorerna 
   rörande måluppfyllelse inom grundskolan 
 
2020/2281 17/20 2020-07-20 Information om avsteg från förbundsordningen 
   avseende rambesked – Räddningstjänsten  
   Västra Blekinge (Frågan diskuteras i Sam- 
   verkansorganet Blekinge Väst) 
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§ 127 Interpellation om Fridafors Fritidscentrum 2020/2769 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att svaret tas till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Elin Petersson (M) följande interpellation 
till ordföranden i nämnden för arbete och välfärd, Ulla Sandgren (S): 
 
”I slutet på juni i år kunde SVT Blekinge avslöja att hundratals barn i södra Sverige 

beviljats plats på sommarkollo i Fridafors i Tingsryds kommun, en verksamhet som de 

senaste åren varit olaglig. 

 

Fridafors Fritidscenter som är en ideell förening har sedan flera år tillbaka haft 

sommarkollo för barn med olika funktionshinder. 2013 fick fritidscentret avslag på att 

bedriva alla typer av kollon för barn med funktionsnedsättningar. Trots att Fridafors 

Fritidscenter inte haft någon laglig rätt att ta emot några barn har de fortsatt 

marknadsföra och bedriva lägerverksamhet. 

 

Det har visat sig att Karlshamns kommun skickat barn och betalat över 300 000 kronor 

till Fridafors sommarkollo de senaste åren, skattepengar som helt enkelt gått till en 

olaglig verksamhet. 

 

Karlshamns kommun erkände direkt att de brustit i rutinerna och 

Karlshamnsoppositionen krävde att Karlshamns kommun skulle polisanmäla Fridafors 

Fritidscentrum som trots allt bedrivit en olaglig verksamhet med Karlshamnsbornas 

skattemedel. Ordförande i nämnden för arbete- och välfärd hade inget att säga om 

Karlshamnsoppositionens krav och ville då invänta beslut från IVO. 

 

Mot bakgrund av detta är mina frågor till Ulla Sandgren: 

 

Om du vet att en verksamhet är olaglig, tycker inte du att man bör polisanmäla direkt 

oaktat IVO:s utredning? 

 

Tänker du som ordförande i nämnden för arbete- och välfärd införa nolltolerans mot att 

Karlshamnsbornas skattepengar går till olaglig verksamhet? Om ja, hur? Om nej, 

varför? 

 

Hur tänker du som ansvarig politiker säkerställa att inga fler barn med insatser från 

Karlshamns kommun blir utsatta för olaglig verksamhet?” 

Ordföranden i nämnden för arbete och välfärd, Ulla Sandgren (S), avger följande svar: 
 
”Det var Karlshamns kommuns LSS-handläggare upptäckte att Fridafors broschyr inte 
överensstämde med tidigare år. 
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Utifrån det togs en kontakt med IVO för att kontrollera om verksamheten, som då gjorde 
oss medvetna om att tillstånd inte fanns. Det resulterade i att vi drog tillbaka våra beslut 
om lägervistelse på Fridafors. LSS-handläggarna meddelade även andra kommuner vad 
de upptäckt, så de också kunde avsluta sitt samarbete. IVO har gjort en utredning enligt 
förvaltningslagen och ska nu ta ställning till polisanmälan. Vi har valt att avvakta det 
beslutet innan vi eventuellt gör en polisanmälan.  
 
För att säkerställa framtida placeringar så finns nu en skriftlig rutin för att kontrollera 
tillstånd för verksamhet. Med de åtgärder i verksamheten och med den erfarenheten 
som jag fått av denna händelse, så ser jag inga risker för personer med insats att 
placeras eller att vi ska använda skattepengar till olaglig verksamhet.” 
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§ 128 Interpellation om dansscenen på Lokstallarna del 2 2019/3629 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att svaret tas till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Magnus Gärdebring (M) följande inter-
pellation till kulturnämndens ordförande, Lena Sandgren (S): 
 
”Jag ställde på Kommunfullmäktige 18 november 2019 ett antal frågor i en interpellation 
till Kommunstyrelsens ordförande gällande alla oklarheter kring etableringen av 
dansscenen på Lokstallarna. 
 
I svaret då slogs fast att Kulturnämnden har det verksamhetsmässiga ansvaret men i 
övrigt hänvisades i huvudsak till den utredning som genomförs av Ulf Bjäreborn och som 
Region Blekinge delfinansierar. Utredningen beräknades då vara klar i början på 2020. 
Karlshamnsoppositionens ledamöter i kulturnämnden försöker fortfarande förgäves få 
fram konsekvensanalyser av ekonomisk och verksamhetsmässig påverkan av 
etableringen. Man har även fått till sig i nämnden att det inte finns någon utredning utan 
endast en kontinuerlig utvärdering. Det har även nämnts på Kulturnämnden att 
kommunen inte äskat de medel från Region Blekinge som finns avsatta. 
 
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 
 
Pågår den utredning som hänvisades till i november 2019 och när kan vi i så fall räkna 
med att den är klar? 
 
Har kommunen äskat de medel som finns avsatta hos Region Blekinge för utredningen? 
 
Hur stor del av Dansscenen är det den styrande koalitionens ambition att Karlshamns 
kommun ska bidra med?” 
 
Ordföranden i kulturnämnden, Lena Sandgren (S), avger följande svar: 
 
”1. Utredningen gällande Lokstallarna pågår, ansvarig för lokalutredningen är 
fastighetschef Magnus Persson, projektansvarig är Ulf Bjäreborn – Olsson. 
Region Blekinge har gett medel till Regionteatern Blekinge – Kronoberg för att till viss 
del bekosta lokalutredningen, dessa medel fanns att tillgå under 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2019 om en miljon kronor till 
Kulturnämnden under 2020, för att användas till verksamhetsutveckling i Lokstallarna.  
Det är denna budget som Kulturnämnden har att hantera. 
Den redovisas separat för nämnden på varje nämndmöte i Resultatrapporten. 
 
Kulturnämnden har fått kontinuerlig redovisning på nämndmöten av projektansvarige Ulf 
Bjäreborn – Olsson gällande lokalutredningen samt rundvandring på Lokstallarna för att 
fysiskt visa vad lokalutredningen visar. 
 
2. Ja kommunen har äskat de medel som finns att äska under 2020. 
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3. Karlshamns koalition har fortsatt ambition att en miljon kronor ska tillföras 
Kulturnämnden under 2021, för att användas till verksamhetsutveckling i Lokstallarna. 
Det är denna budget som Kulturnämnden har att hantera. 
 
Regionteaterns scenbygge håller till för fullt i Lokstallarna, det är lokaler med attityd och 
en spännande, inbjudande atmosfär. Här håller de på att etablera ett producerande 
scenkonsthus med fokus på dans. 
De delar huset med andra spännande kulturaktörer som erbjuder puls och kreativitet för 
alla åldrar. Stora Scenen kommer att ha plats för 200 personer i publiken. 
 
Kommunstyrelsen som fastighetsägare ansvarar för investeringar i fastigheter. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter kommunens fastigheter med budgeterade 
medel. Krävs ytterligare medel har Samhällsbyggnadsförvaltningen att hos 
Kommunstyrelsen ta fram ett investeringsförslag.” 
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§ 129 Inkomna motioner september 2020 2020/669 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande motioner lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde i september. 
Enligt rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning: 
 

- Motion om triangelsortering – Björn T Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD) 
och Ulf Lind (SD) 

- Motion om tveksamma appar – Björn T Nurhadi (SD) och Håkan Abramsson 
(SD) 

- Motion om utdrag för bidrag – Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennathsson 
(SD) 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-28 
Inlämnade motioner 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 130 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i omsorgsnämnden - Tommy 

Mikkelsen (SD) och Timo Viippola (SD) 2018/3824 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ledamot i omsorgsnämnden efter Gudrun Johansson (SD) utse Tommy 
Mikkelsen (SD) för tiden till och med 2022 års utgång 
 
att till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Tommy Mikkelsen (SD) utse Timo Viippola 
för tiden till och med 2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Val erfordras efter Gudrun Johansson (SD) som avlidit. 
 
Gruppledare Björn Tenland Nurhadi (SD) meddelar att man nominerar Tommy 
Mikkelsen (SD) till ledamot och Timo Viippola (SD) till ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från gruppledare Björn Tenland Nurhadi (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Tommy Mikkelsen 
Timo Viippola 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 131 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi AB - Görgen Lennarthsson (SD) 

2018/3933 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ledamot i Karlshamn Energi AB efter Gertrud Johansson (SD) utse Görgen 
Lennarthsson (SD) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Fyllnadsval erfordras efter Gudrun Johansson (SD) som avlidit. 
 
Gruppledare Björn Tenland Nurhadi (SD) meddelar att man nominerar Görgen 
Lennarthsson (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Meddelande från gruppledare Björn Tenland Nurhadi (SD). 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Görgen Lennarthsson 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
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§ 132 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB - Görgen 

Lennarthsson (SD) 2018/3934 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB efter Gudrun Johansson (SD) 
utse Görgen Lennarthsson (SD) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Fyllnadsval erfordras efter Gudrun Johansson (SD) som avlidit. 
 
Gruppledare Björn Tenland Nurhadi (SD) meddelar att man nominerar Görgen 
Lennarthsson (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Meddelande från gruppledare Björn Tenland Nurhadi (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Görgen Lennarthsson 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
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§ 133 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB - Görgen 

Lennarthsson (SD) 2018/3970 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB efter Gudrun Johansson (SD) utse 
Görgen Lennarthsson (SD) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Fyllnadsval erfordras efter Gudrun Johansson (SD) som avlidit. 
 
Gruppledare Björn Tenland Nurhadi (SD) meddelar att man nominerar Görgen 
Lennarthsson (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från gruppledare Björn Tenland Nurhadi (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Görgen Lennarthsson 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
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§ 134 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden - Ulrika Berggren (SD) 2018/3823 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att entlediga Britt Karlsson (SD) från uppdraget som ersättare i kulturnämnden 
 
att till ny ersättare i kulturnämnden efter Britt Karlsson (SD) utse Ulrika Berggren (SD) 
för tiden till och med 2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Britt Karlsson (SD) har i mail daterat 2020-09-28 meddelat att hon avsäger sig upp-
dragen som ersättare i kulturnämnden och arbetsgruppen för konstnärlig utformning av 
nybyggnationen av Mörrums skola och ishall. 
 
Gruppledare Björn Tenland Nurhadi (SD) meddelar att man nominerar Ulrika Berggren 
(SD) som ersättare i kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Britt Karlsson (SD) 
Besked från gruppledare Björn Tenland Nurhadi (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Ulrika Berggren 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 


