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Plats och tid Rådhussalen, klockan 15:40-19:10, ajournering 18:05-18:25 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) §§ 143-164 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) §§ 140-164 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Jonas Lingvärn Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  Ersätter  
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Lindhe (S) 
Göran Svensson (S) 
Elisabet Rosengren (S) 
Lennart Ung (KD) 
Håkan Abramsson (SD) 
Tony Viberg (V) 

 Ulla Sandgren (S) 
Kenneth Hake (S) 
Linda Winnetoft (S) 
Sofie Svensson (S) 
Lars-Olof Larsson (KD) §§ 135-142 
Tor Billing (SD) 
Lena Johansson (V) 

 

    
  

Närvarande 
ersättare 

Anki Hansson (S) 
Per-Ivar Johansson (C) 
Sofie Ekenberg (C) 
Mats Bondesson (C) 
Britt Kilsäter (M) 
Per Erlandsson (M) 
Stefan Nilsson (M) 
Iman Omairat (L) 
Stefan Sörensson (L) 
Veronika Hertelendy (V) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 135-163  

Utses att justera Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2020-11-27 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Marie Sällström  
   
   
Justerande Digital signatur 

Per-Ola Mattsson 
Digital signatur 
Magnus Gärdebring 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2020-11-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-11-27 

Tillkännages t.o.m.: 2020-12-18 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 135 Val av justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) att utse protokollet.  
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-23 

Sida 7(50) 

 

§ 136 Fastställande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändringar: 
 

- Ärende 13 Revidering av stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening utgår. 
- Ärende 15 Huvudmannaskap för sanering av det tidigare täktområdet inom 

Stärnö sjöstad utgår. 
- Ärende 18 Renhållningstaxa för år 2021 utgår.  
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§ 137 Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Jonas Lingvärn 
(SD) och Lars Olsson (SD) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge utser från och med den 13 oktober 2020 till och med den  
14 oktober 2022 Jonas Lingvärn (SD) till ny ledamot efter Gudrun Johansson (SD) och 
Lars Olsson (SD) till ny ersättare efter Jonas Lingvärn (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2020-10-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 138 Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Stefan Nilsson (M) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 13 oktober 2020 till och med den 
14 oktober 2022 Stefan Nilsson (M) till ny ersättare efter Cecilia Holmberg (M). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2020-10-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 139 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 2020/2901 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige sammanträder 2021 enligt följande:  
 
15 februari 
22 mars 
26 april 
21 juni 
4 oktober 
8 november 
13 december 
 
Dessa sammanträden hålls normalt på måndagar klockan 17:00.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Hemsidan 
Anslagstavlan 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Helägda kommunala bolag 
Kommunkansliet 
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§ 140 Revisorernas granskning och utlåtande av delårsrapport augusti 2020 
2019/2790 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta revisorernas granskning och utlåtande till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt reglementet för revisorerna, § 22, ska revisorernas utlåtande om måluppfyllelse 
lämnas till kommunfullmäktige inför fullmäktiges behandling av delårsrapporten. I 
enlighet med reglementet och revisorernas överenskommelse med kommunfullmäktiges 
presidium överlämnar revisorerna granskning och utlåtande av delårsrapport 2020 
daterad 2019-10-18. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-13 
Utlåtande av delårsrapport per 2020-08-31 och prognos 2021 
Granskningsrapport – Delårsrapport per 2020-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningscheferna 
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§ 141 Delårsrapport augusti 2020 2019/2790 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa delårsrapport per augusti 2020, 
 
att avsätta 22 mnkr i reserv på finansförvaltningen,  
 
att finansiering sker genom att budgeterat resultat sänks med 20 mnkr och att 
resterande 2 mnkr budgeteras som ett uttag ur resultatutjämningsreserven 2020, samt 
 
att ta nämnders och bolags resultatrapporter för januari – augusti 2020 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen behandlade 2020-10-20 § 210 ärendet om kommunens delårsrapport 
augusti 2020. I beslutet har text avseende styrelsens beredning av ärendet inför 
kommunfullmäktige fallit bort. Enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska kommunens 
delårsrapport behandlas av kommunfullmäktige. Ärendet går inte att delegera till 
kommunstyrelsen.  
 
Ordföranden föreslå att kommunfullmäktige beslutar om delårsrapporten i enlighet med 
11 kap 16 § kommunallagen och således lyfter de fyra första att-satserna i 
kommunstyrelsens beslut för beslut i fullmäktige. Övriga beslutssatser är 
kommunstyrelsen behörig att besluta i.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-07  
Karlshamns kommun delårsrapport 2020-08-31  
Nämnders och bolags resultatrapporter för januari-augusti 2020 
Kommunstyrelsens beslut § 210/2020 
Ordförandemissiv daterat 2020-11-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 142 Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 2020/1899 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa mål och budget för 2021 med flerårsplan för 2022-2023 innefattande 
inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och resultatbudget, balans- och 
kassaflödesbudget för Karlshamns kommunala verksamhet,  
 
Fastställd resultatnivå är för år 
 
År Belopp (tkr) 
2021 21 000  
2022 21 000 
2023 22 000 
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år  
 
År Belopp (tkr) 
2021 240 788 
2022 147 833 
2023 106 000 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för samtliga investeringsprojekt i kommunala 
verksamheten,  
 
att skattesatsen förändras till 22,33 kr, 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod för 
den kommunala verksamheten, 
 
att fastställa målnivån för soliditeten till i genomsnitt 60 % på en femårsperiod för den 
kommunala verksamheten, 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta 
dokument, Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022-2023, samt 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningspåslag. 
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Sammanfattning 
 
Koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har 
upprättat förslag till budget 2021 samt flerårsplan 2022-2023 för den kommunala 
verksamheten.  
 
Karlshamns vision är att växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska främja 
denna utveckling. Vid beslut och genomförande ska alla ställa sig frågan – är det 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för 
vår vision. Utpekade områden att kraftsamla kring är bostäder, attraktionskraft och 
kompetensförsörjning.  
 
För ekonomisk hållbarhet krävs kort- och långsiktig planering som gör att kostnaderna 
balanserar mot skatteunderlaget och statliga bidrag. Kommunens kostnader har under 
en längre tid varit större än skatteunderlaget och statliga bidrag och tillfälliga intäkter har 
balanserat resultatet vid årets slut. De ekonomiska förutsättningar som den kommunala 
verksamheten har att förhålla sig till ställer krav på att samtliga verksamheter blir 
genomlysta för att sänka personalkostnaderna, att effektiviseringar implementeras samt 
att sjukfrånvaron minskas.  
 
Nämnderna har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram 
verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden, som leder till att 
kommunprogrammet verkställs och visionen om 50 000 invånare kan nås i framtiden.  
Nämnderna ska även ta fram en bruttoredovisning för personalkostnadsminskningar 
samt effektiviseringar under perioden 2021-2023.  
 
Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och 
analyseras. De uppnådda resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Karlshamnskoalitionens budgetförslag 2021 
Karlshamnsoppositionens budgetförslag 2021 
Protokollsutdrag KF PRES § 3/ 2020 Revisorernas budget 2021 
Budget Revision 2021 och plan 2022-2023 
Förhandlingsprotokoll MBL § rörande förslag till mål och budget 2021 och flerårsplan 
2022-2023 
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 
Vänsterpartiets budgetförslag 2021 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar med instämmande av Mats Dahlbom (C), Charlott Lorentzen 
(MP), Marco Gustavsson (C), Leif Håkansson (S), Lena Sandgren (S) bifall till 
kommunstyrelsens tillika koalitionens budgetförslag. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar med instämmande av Britt Jämstorp (KD), Bodil Frigren-
Ericsson (L), Elin Peterson (M), Emanuel Norén (L), bifall till Karlshamnsoppositionens 
budgetförslag. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
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Tommy Larsson (V) yrkar bifall till Västerpartiets budgetförslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutat att biträda kommunstyrelsens tillika koalitionens förslag. Magnus Gärdebring 
(M) begär omröstning. 
 
Ordföranden fastställer koalitionens förslag som huvudförslag. 
 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden och ställer först 
Karlshamnsoppositionens budgetförslag mot Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder Karlshamnsoppositionens budgetförslag röstar JA. 
Den som biträder Sverigedemokraternas budgetförslag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 15 röster på Karlshamnsoppositionens förslag, 9 röster på 
Sverigedemokraternas förslag. 27 ledamöter väljer att avstå från att rösta. 
 
Namn Ja Nej Avstår 
Marie Sällström   X 
Gertrud Ivarsson   X 
Iréne Ahlstrand-Mårlind X   
Per-Ola Mattsson   X 
Annika Westerlund   X 
Leif Håkansson   X 
Ulf Gustavsson   X 
Jan Bremberg   X 
Monica Nobach   X 
Katrin Johansson   X 
Jan-Åke Berg   X 
Susanne Olsson   X 
Kerstin Linde   X 
Göran Svensson   X 
Tommy Persson   X 
Lena Sandgren   X 
Anders Karlsson   X 
Elisabet Rosengren   X 
Johnny Persson   X 
Christel Friskopp   X 
Marco Gustavsson   X 
Mats Dahlbom   X 
Ola Persson   X 
Lena Häggblad   X 
Claes Jansson   X 
Charlott Lorentzen   X 
Magnus Gärdebring X   
Elin Petersson X   
Magnus Sandgren X   
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Magnus Arvidsson X   
Catarina Flod X   
Lars Hasselgren X   
Ulf Ohlsson X   
Anna Arlid X   
Rickard Holmberg X   
Ulla Olofsson X   
Emanuel Norén X   
Bodil Frigren-Ericsson X   
Britt Jämstorp X   
Lars-Olof Larsson X   
Björn T Nurhadi  X  
Mona Wettergren  X  
Görgen Lennarthsson  X  
Håkan Abramsson  X  
Ulrika Berggren  X  
Ulf Lind  X  
Tommy Mikkelsen  X  
Thor Ströberg  X  
Jonas Lingvärn  X  
Tommy Larsson   X 
Tony Viberg   X 
 
Därefter ställer ordföranden Karlshamnsoppositionens budgetförslag mot 
Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder Karlshamnsoppositionens budgetförslag röstar JA. 
Den som biträder Vänsterpartiets budgetförslag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 24 röster på Karlshamnsoppositionens förslag, 2 röster på 
Vänsterpartiets förslag. 25 ledamöter väljer att avstå från att rösta. 
 
Namn Ja Nej Avstår 
Marie Sällström   X 
Gertrud Ivarsson   X 
Iréne Ahlstrand-Mårlind X   
Per-Ola Mattsson   X 
Annika Westerlund   X 
Leif Håkansson   X 
Ulf Gustavsson   X 
Jan Bremberg   X 
Monica Nobach   X 
Katrin Johansson   X 
Jan-Åke Berg   X 
Susanne Olsson   X 
Kerstin Linde   X 
Göran Svensson   X 
Tommy Persson   X 
Lena Sandgren   X 
Anders Karlsson   X 
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Elisabet Rosengren   X 
Johnny Persson   X 
Christel Friskopp   X 
Marco Gustavsson   X 
Mats Dahlbom   X 
Ola Persson   X 
Lena Häggblad   X 
Claes Jansson   X 
Charlott Lorentzen   X 
Magnus Gärdebring X   
Elin Petersson X   
Magnus Sandgren X   
Magnus Arvidsson X   
Catarina Flod X   
Lars Hasselgren X   
Ulf Ohlsson X   
Anna Arlid X   
Rickard Holmberg X   
Ulla Olofsson X   
Emanuel Norén X   
Bodil Frigren-Ericsson X   
Britt Jämstorp X   
Lars-Olof Larsson X   
Björn T Nurhadi X   
Mona Wettergren X   
Görgen Lennarthsson X   
Håkan Abramsson X   
Ulrika Berggren X   
Ulf Lind X   
Tommy Mikkelsen X   
Thor Ströberg X   
Jonas Lingvärn X   
Tommy Larsson  X  
Tony Viberg  X  
 
Slutligen ställer ordföranden koalitionens budgetförslag mot Karlshamnsoppositionens 
budgetförslag.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder koalitionens budgetförslag röstar JA. 
Den som biträder Karlshamnsoppositionen budgetförslag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 26 röster på koalitionens förslag, 24 röster på 
Karlshamnsoppositionens förslag. En ledamot väljer att avstå från att rösta. 
 
Namn Ja Nej Avstår 
Marie Sällström X   
Gertrud Ivarsson X   
Iréne Ahlstrand-Mårlind  X  
Per-Ola Mattsson X   
Annika Westerlund X   
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Leif Håkansson X   
Ulf Gustavsson X   
Jan Bremberg X   
Monica Nobach X   
Katrin Johansson X   
Jan-Åke Berg X   
Susanne Olsson X   
Kerstin Linde X   
Göran Svensson X   
Tommy Persson X   
Lena Sandgren X   
Anders Karlsson X   
Elisabet Rosengren X   
Johnny Persson X   
Christel Friskopp X   
Marco Gustavsson X   
Mats Dahlbom X   
Ola Persson X   
Lena Häggblad X   
Claes Jansson X   
Charlott Lorentzen X   
Magnus Gärdebring  X  
Elin Petersson  X  
Magnus Sandgren  X  
Magnus Arvidsson  X  
Catarina Flod  X  
Lars Hasselgren  X  
Ulf Ohlsson  X  
Anna Arlid  X  
Rickard Holmberg  X  
Ulla Olofsson  X  
Emanuel Norén  X  
Bodil Frigren-Ericsson  X  
Britt Jämstorp  X  
Lars-Olof Larsson  X  
Björn T Nurhadi  X  
Mona Wettergren  X  
Görgen Lennarthsson  X  
Håkan Abramsson  X  
Ulrika Berggren  X  
Ulf Lind  X  
Tommy Mikkelsen  X  
Thor Ströberg  X  
Jonas Lingvärn  X  
Tommy Larsson   X 
Tony Viberg X   
 
Kommunfullmäktige har därmed antagit kommunstyrelsens, tillika koalitionens förslag till 
budget. 
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Reservation 
 
De sverigedemokratiska, moderata, liberala samt kristdemokratiska partigrupperna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna budgetförslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Helägda bolag 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 143 Skattesats år 2021 2020/3054 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ändra skattesatsen till 22,33 kr.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunallagens 11 kap. 8-11 §§ ska kommunens budget och skattesats 
fastställas av kommunfullmäktige innan november månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-15 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar med instämmande från Bodil Frigren-Ericsson (L), Elin 
Petersson (M), Björn Tenland Nurhadi (SD), Britt Jämstorp (KD) och Magnus Sandgren 
(M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar med instämmande från Charlott Lorentzen (MP) och Mats 
Dahlbom (C) på att skatten höjs till 22,33 kr enligt beslutad budget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutat att biträda Per-Ola Mattssons förslag. Magnus Gärdebring (M) begär 
omröstning. 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats röstar JA. 
Den som biträder Per-Ola Mattsson med fleras förslag om ändring av skattesats till 
22,33 kr röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 24 röster enligt kommunstyrelsens förslag, 26 röster enligt Per-
Ola Mattsson med fleras förslag. En ledamot väljer att avstå från att rösta.  
 
Namn Ja Nej Avstår 
Marie Sällström  X  
Gertrud Ivarsson  X  
Iréne Ahlstrand-Mårlind X   
Per-Ola Mattsson  X  
Annika Westerlund  X  
Leif Håkansson  X  
Ulf Gustavsson  X  
Jan Bremberg  X  
Monica Nobach  X  
Katrin Johansson  X  
Jan-Åke Berg  X  
Susanne Olsson  X  
Kerstin Linde  X  
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Göran Svensson  X  
Tommy Persson  X  
Lena Sandgren  X  
Anders Karlsson  X  
Elisabet Rosengren  X  
Johnny Persson  X  
Christel Friskopp  X  
Marco Gustavsson  X  
Mats Dahlbom  X  
Ola Persson  X  
Lena Häggblad  X  
Claes Jansson  X  
Charlott Lorentzen  X  
Magnus Gärdebring X   
Elin Petersson X   
Magnus Sandgren X   
Magnus Arvidsson X   
Catarina Flod X   
Lars Hasselgren X   
Ulf Ohlsson X   
Anna Arlid X   
Rickard Holmberg X   
Ulla Olofsson X   
Emanuel Norén X   
Bodil Frigren-Ericsson X   
Britt Jämstorp X   
Lars-Olof Larsson X   
Björn T Nurhadi X   
Mona Wettergren X   
Görgen Lennarthsson X   
Håkan Abramsson X   
Ulrika Berggren X   
Ulf Lind X   
Tommy Mikkelsen X   
Thor Ströberg X   
Jonas Lingvärn X   
Tommy Larsson   X 
Tony Viberg  X  
 
Reservation 
 
De moderata, liberala, kristdemokratiska samt sverigedemokratiska partigrupperna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Skatteverket 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 144 Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 2020/1150 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att Karlshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om totalt 12 932 000 kronor (2020 års befolkningsunderlag) 
under åren 2021 till och med 2024,  
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen,  
 
att nyttja det återbetalade förlagslånet på 5 400 000 kronor som delfinansiering av 
inbetalningen, samt 
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per 
invånare. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). I 
november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest. Karlshamns kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-
06-30 till 5 400 000 kronor. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
räknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att 
bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen ska därför återbetalas till 
medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 
 
Inbetalning av kapitalinsats 
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren. 
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Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01 
Information om kapitalisering 
Bilaga 1 Förslag missiv och beslutformulering 
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommuninvest ekonomisk förening 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 145 Visit Blekinge AB - framtida ägarförhållanden och finansiering från 2021-01-
01 2020/2725 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att förvärva aktierna i Visit Blekinge AB, i enlighet med överlåtelseavtal mellan parterna 
och Visit Blekinge ideell förening, bilaga 1. För Karlshamns kommun (212000–0845) – 
50 aktier á 100 kr,  
 
att ingå aktieägaravtal i enlighet med bilaga 2 (samt bilaga 2.1), 
 
att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 1 mkr, fördelat enligt ägarandel.  
För Karlshamns kommun – 100 tkr,  
 
att princip för finansiering av grunduppdrag görs utifrån ägarandel. För 2021 finansieras 
Visit Blekinge AB med 7 650 tkr vilket fördelas mellan Region och kommuner utifrån 
ägarandel 50% Region Blekinge 50% Blekinges kommuner. För Karlshamns kommun – 
765 tkr,  
 
att föreslå parterna (Region Blekinge och kommunerna) att utse respektive representant 
i samverkansrådet dvs regionstyrelsens ordförande respektive kommunstyrelsens 
ordförande – som ombud på bolagsstämman. Att Region Blekinge föreslår ordförande 
på stämman,  
 
att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB besluta om bolagsordning och 
ägardirektiv enligt bilaga 3–4 på bolagsstämman 
 
att utse Marie Sällström (S) till styrelseledamot i Visit Blekinge AB, samt 
 
att ombud utsedda i kommunfullmäktige § 197/2018 företräder kommunen vid stämman. 
 
Sammanfattning 
 
Visit Blekinge AB är ett privat aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och 
ägs sedan bildandet 2014 av Visit Blekinge ideell förening. Visit Blekinge AB bildades 
som ett led i arbetet med att utveckla besöksnäringen i Blekinge och har styrts utifrån 
den gemensamma visionen i ”strategi för besöksnäringen - Blekinge” från 2013.   
Den ideella föreningen bildades av privata och offentliga aktörer gemensamt med 
majoritet i styrelsen från privata aktörer, vilken byggde på en finansieringsmodell i 
strategin.  
 
Under 2018 gavs uppdrag av ordförande i ideella föreningen att påbörja översyn av 
ägarförhållanden och långsiktig finansiering av Visit Blekinge AB. Vid regionala 
samverkansrådets möte under våren 2019 prövades sedermera en avsiktsförklaring för 
gemensam utveckling och ägandeskap (finansiering) av Visit Blekinge från 2021. 
Avsiktsförklaringen har därefter beretts och beslutats av respektive part.  
Uppdraget från regionala samverkansrådet var att ta fram erforderliga underlag för 
bolagsordning och aktieägaravtal mm.  
 
Regionchefsgruppen har berett frågeställningen om uppdrag och bolagsbildning. 
På regionala samverkansrådets möte våren 2020 diskuterades ett underlag till 
uppdragsbeskrivning för bolaget, som ett möjligt underlag för aktieägaravtal och 
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bolagsordning. Regionchefsgruppen fick i uppdrag att återkomma med mer konkret 
förslag. Vid regionala samverkansrådet 7 maj lades slutligen ett underlag för 
grunduppdrag och tilläggsuppdrag fram och beslutades, för fortsatt process kring 
finansiering och ägarförhållanden. Ett samlat underlag togs fram inför regionchefsgrupp 
och samverkansråd i augusti. Regionchefsgruppen har sedermera stämt av förslaget 
som summerades upp på mötet 4 september enligt bifogat. 
 
Inom ramen för nuvarande uppdrag drivs Visit Blekinge utifrån bolagsordning och 
ägardirektiv från Visit Blekinge ideell förening. Finansiering fram till 2020 utgörs av ca  
25 % av privat- och uppdragsfinansiering och av ca 75% offentlig finansiering som till 
hälften är projektfinansierad. Den offentliga finansieringen fördelas mellan parterna med 
ca 55% Region Blekinge och 45% från Blekinges kommuner och är beslutad fram till 
utgången av 2020. 
 
Från 2021 föreslås att finansieringsmodell mellan offentliga aktörer blir Region Blekinge 
50% och Blekinges kommuner 50%. Styrelsen föreslås utgöras av offentliga och privata 
aktörer i enlighet med aktieägaravtal och bolagsordning. I förslaget framgår att 
ordförande i bolaget utses av Region Blekinge och att vice ordförande utses mellan 
kommunerna. Aktiekapitalet i Visit Blekinge uppgår till 50 tkr. För att stärka upp bolagets 
egna kapital och likviditet föreslås att ett aktieägartillskott om 1 000 tkr sker i samband 
med förvärv av aktierna. 
 
Överlåtelse av aktier och aktieägartillskott föreslås fördelas enligt finansieringsmodell 
50/50 
 
År 2021 föreslås även bolaget Visit Blekinge AB tillföras ett ovillkorat aktieägartillskott 
om 1 000 000 kr 
Region Blekinge 500 000 kr 
Karlskrona kommun 200 000 kr 
Karlshamns kommun 100 000 kr 
Ronneby kommun 100 000 kr 
Sölvesborgs kommun   50 000 kr 
Olofströms kommun   50 000 kr 
 
Beslutsunderlag 
 
Överlåtelseavtal och övrig finansiering Visit Blekinge AB 
Aktieägaravtal avseende Visit Blekinge AB 
Uppdrag och styrmodell mm 
Bolagsordning för Visit Blekinge AB 
Förslag till Ägardirektiv till Visit Blekinge AB 
Protokoll från Regionala samverkansrådet 2020-05-07 
Protokoll från Regionchefsgruppens möte 2020-09-04 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att Marie Sällström (S) utses som styrelseledamot och att 
kommunfullmäktiges beslut § 197/2018 om stämmoombud i hel- och delägda bolag ska 
omfatta Visit Blekinge AB. 
 
Beslutsgång 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden Per-Ola Mattssons yrkande under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta enligt yrkandet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Visit Blekinge AB  
Ordförande i kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Blekinge  
Kommunchefer i samtliga kommuner i Blekinge  
Det regionala samverkansrådet  
Controller Susanne Andersen 
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§ 146 Nedsättning av fast tillsynsavgift inom Miljöförbundet Blekinge Västs 
område pga Covid-19/Corona 2020/2726 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att sätta ner årsavgiften inom följande verksamheter till noll kronor för 2020:  
 
årlig avgift livsmedel 
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för  

- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan 
utgörs av servering, inkl.  

- mobila livsmedelsanläggningar 
 
årlig avgift hälsoskydd 
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för  

- tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping.  
- skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och 

fotvård 
- bassängbad 

 
årlig avgift miljötillsyn 
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för  

- tandläkare  
- pälsdjursuppfödning 

 
att nedsättning av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag, 
trossamfund eller förbund,  
 
att medel anslås till Miljöförbundet Blekinge Väst med 895 tkr extra för 2020, samt  
 
att finansiering hanteras inom kommunens resultat då ett ärende om återföring av delar 
av det egna kapitalet i Miljöförbundet Blekinge Väst ska hanteras under hösten 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av de befarade konsekvenserna av pandemin Covid-19 bestämdes att 
senarelägga fakturering för tillsyn och kontroll inom Miljöförbundets 
verksamhetsområden till tidigast 1 september 2020. Detta för att ge företagen respit 
med betalning och för att medlemskommunerna skulle kunna besluta om eventuell 
sänkning av den årliga avgiften. Beslut som generellt påverkar taxornas storlek kan bara 
fattas av fullmäktige i respektive medlemskommun.  
 
Vissa branscher har drabbats hårdare än andra av pandemin och de restriktioner som 
införts. Även inom branscher varierar påverkan.  
 
Ramen för de beslut som en kommun får fatta utgår ifrån grundlag och kommunallag. 
En av de grundläggande principerna är att alla ska behandlas lika och att de skillnader 
som görs ska vara sakliga och objektiva.  
 
När det gäller att reglera avgifterna behöver särskild hänsyn tas till kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen då den grundas på EU-rätt (EU:s kontrollförordning) och har 
särskilda krav på finansieringen av kontrollverksamheten.  
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Kommunfullmäktige kan besluta om att ändra taxan för vissa verksamheter. Retroaktiva 
beslut som är gynnande kan genomföras. När det gäller kontroller enligt livsmedelslagen 
så tittar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nu på frågan och kommer att 
återkomma med vad kommuner får göra gällande avgiften för 2020 med hänsyn till 
pågående pandemi. Kommunchef i Olofström har varit i kontakt med SKR och diskuterat 
livsmedelstaxan. De har inte haft möjlighet att utreda ytterligare men planerar att göra 
det. 
 
Vid ett nytt taxebeslut behöver finansiering beaktas i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 147 Detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (brandstation) - beslut om antagande 
2018/3724 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta förslag till detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (brandstation) enligt 5 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Den 24 oktober 2018 inkom Karlshamns kommun med en ansökan om planläggning för 
en ny brandstation på fastigheten Karlshamn 6:5 m.fl. Den 5 december 2018 tog 
byggnadsnämnden beslut om att pröva ansökan i en detaljplan och den 27 mars 2019 
togs beslut om att arbetet med detaljplanen skulle påbörjas. 
 
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på delar av 
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Planförslaget ska möjliggöra för en 
modern brandstation och medge erforderliga funktioner såsom byggnader för personal 
och fordon, parkeringar, övningsyta samt tekniska anläggningar. Planområdet ligger 
strategiskt i nära anslutning till större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela 
kommunen. 
 
För att uppnå optimala markhöjder kommer en del av berget att behöva sprängas bort 
och andra delar av marken att fyllas upp. En ny utfart för utryckning via Oljehamnsvägen 
kommer att tillskapas. Befintlig infart från Oljehamnsvägen till Tubbarydsvägen behöver 
flyttas något söder ut. För att gående och cyklister på ett säkert sätt ska kunna passera 
området reserveras mark för en framtida gång- och cykelväg i planområdets västra del. 
Gång- och cykelvägen ska vara tillgänglig för allmänheten. 
 
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. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2020, § 61 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 30 mars - 27 april 2020. Totalt inkom 21 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse. 
Erforderliga utredningar avseende risker, naturvärden, trafik, massbalans och dagvatten 
har tagits fram under planarbetets gång. Synpunkter som inkom under samrådet ledde 
bland annat till att dagvattenutredningen och trafikutredningen kompletterades. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 6 juli - 21 augusti 2020. Totalt inkom 17 
yttranden under granskningstiden. Inga synpunkter inkomna under granskningen 
föranleder någon revidering av planförslaget, varför endast redaktionella ändringar har 
gjorts i antagandehandlingarna. 
 
Slutligen beslutade byggnadsnämnden den 7 oktober 2020, § 219 följande: 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2020-09-22, 
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att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2020-09-22, och till denna hörande handlingar, 
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till 
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900), samt 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt anhåller byggnadsnämnden om att 
detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BN § 2020/219 Detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (Brandstation) - 
Beslut om antagande 
Plankarta Detaljplan för del av Karlshamn 6.5 m.fl. Brandstation 
Antagandehandling 
Planbeskrivning Detaljplan för Karlshan 6.5 m.fl. Brandstation Antagandehandling 
Granskningsutlåtande Detaljplan för Karlshamn 6.5 m.fl. Brandstation 
Antagandehandling 
Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Karlshamn 6.5 m.fl (Brandstation) 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Fastighetsförteckning_Karlshamn_6_5_mfl 
Detaljerad riskanalys, WSP 2019-04-02 rev. 2020-01-16 
Naturvärdesinventering  WSP 2019-08-30, 
Trafikutredning, Afry 2019-12-18 
PM Ökad godstrafik Oljehamnsvägen 2020-06-08 
Beräkning trafikbuller Oljehamnsvägen 2019-10-15 
Massbalans, AFRY 2020-01-31 
Dagvattenutredning 2020-02-17, rev. 2020-06-03 
PM Grundvattenpåverkan 2020-06-08 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag på detaljplanen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Projektledare William Lavesson  
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh  
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Stadsarkitekt Emina Kovacic  
Ekonom Ann-Sofie Johansson  
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 148 Prolongering av biblioteksplan 2020/2551 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020 förlängs till och med 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Biblioteksplan för Karlshamns kommun gäller under perioden 2017-2020. Då arbetet 
med att ta fram en ny plan har fördröjts av Coronapandemin under året, föreslås planen 
förlängas till och med 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 51/2020 Prolongering av Biblioteksplan 
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016-2020 
Medieplan 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 149 Ny plan- och bygglovtaxa 2019/3775 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att upphäva tidigare beslut om plan- och bygglovstaxa, antagen av kommunfullmäktige 
KF § 69, 2011-05-02, samt 
 
att anta förslag till plan- och bygglovstaxa 2020 att gälla fr o m lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Den för Karlshamns kommun nu gällande plan- och bygglovstaxan arbetades fram av 
SKL inför att plan- och bygglagen (2010:900) skulle träda i kraft år 2011. Taxan 
tillhandahölls kommunerna innan plan- och byggförordningen (2011:338) var färdig, 
vilket gjorde flera formuleringar och tabeller i taxan var oanvändbara redan 2011. 
Därefter har ett antal författningsändringar gjort taxan än mer inaktuell och till vissa delar 
lagstridig. Med tiden har vi i fler och fler ärenden tvingats ta ut avgift genom 
tidsersättning eftersom taxans tabeller med en förutsägbar avgift inte längre kan 
tillämpas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BN § 103/2020 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa 
Förslag till ny plan- och bygglovtaxa 
Förslag till ny Plan- och bygglovtaxa 2020 rev 200511 
Gällande Plan och bygglovstaxa rev 200511 
Förkortningar förtydligas 
Avgiftsjämförelse med läsanvisningar ny plan- och bygglovstaxa 
Förtydligande information rörande ny plan- och bygglovstaxa 20201001 
Fyra exempel på hur avgiften kan förändras 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 150 Revidering av bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB 2020/2906 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderad bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB med följande ändring i  
§ 8: ”att ledamöter kan utses från det regionala näringslivet”,   
 
att uppdra åt bolaget att kalla till extra bolagsstämma, samt 
 
att ge ägarombudet instruktion om att på den extra bolagsstämman fastställa ny 
bolagsordning. 
 
Jäv 
 
Ulf Gustavsson (S), Ulf Ohlsson (M), Rickard Holmberg (M) och Tommy Mikkelsen (SD) 
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Föreslag om att ändra bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB föreligger. 
Förändringen avser en ändring från att bolaget ska ha två representanter från det lokala 
näringslivet i sin styrelse, till att fullmäktige får lov att utse upp till två stycken 
representanter från det lokala näringslivet till styrelseledamöter. Skrivelsen blir således 
inte tvingande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02 
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Karlshamnsfastigheter AB 
Bolagsverket 
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§ 151 Taxa för myndighetsutövning 2021 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
2020/2887 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta taxa för myndighetsutövning 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade 
taxor avseende myndighetsutövning för år 2021, se bilaga. Följande ändringar har 
gjorts:  
 
Taxa för myndighetsutövning har räknats upp enligt PKV-index från Sveriges kommuner 
och regioner (SKR). Indexuppräkningen är 2,2 % för personalkostnader. Vad gäller 
tillstånd för brandfarlig och explosiv vara har priset för förnyat tillstånd tagits bort och är 
numera detsamma som för nytt tillstånd. Punkt ett har utgått på grund av förändrade 
tillståndsgränser för hantering av diesel och eldningsolja i cistern. Storleksspannet under 
punkt två har ändrats från 1 000 liter till 250 liter och avser hantering av brandfarlig gas i 
lös behållare.  
 
Prislistan för övriga tjänster har räknats upp med personalindex 2,2 % samt övrigt index 
1,5 %. Utbildning i barn-HLR har tillkommit tillsammans med en förtydligande text 
avseende utbildningarna. Uthyrning av lokaler på brandstationerna har tagits bort. Pris 
för transportkostnad har justerats efter beräkning.  
 
Kommunfullmäktige föreslås biträda förslaget till taxa för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll taxa myndighetsutövning 
Myndighetstaxa 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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§ 152 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 2 2020 2020/110 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 2 2020 finns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens beslut 2020-09-23, § 55 
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§ 153 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 3 2020 2020/111 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 3 2020 finns det 1 individrapport att rapportera in som avser gynnande beslut 
som ej verkställts inom tre månader. Den enskilde har tackat nej till erbjudandet om 
bistånd till permanent boendeenligt 4 kap. 1 § SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens beslut 2020-10-27, § 73 
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§ 154 Inkomna motioner november 2020 2020/669 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
En motion har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i november. Enligt 
rutinen ska den överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 155 Handlingar för kännedom november 2020 2020/556 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2020-09-17--2020-11-11. 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2018/545 18/20 2020-10-07 Länsstyrelsens beslut om att inte pröva  
   kommunens beslut om detaljplan Asarum 3:23 
 
2020/2999 19/20 2020-10-12 Missiv – Granskning av arbetsmiljöarbetet 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-23 

Sida 40(50) 

 

§ 156 Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2020-09-11 - 2020-11-13 
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 2020-09-10. 
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2020-09-11 – 2020-11-13. 
 
KRISLEDN § 72/2020 Tillstånd för 
uteserveringar året runt 2020/2824 

att möjliggöra för näringsidkare att få 
ansökningar om tillstånd för uteservering 
beviljade för tolv månader i taget. 

KRISLEDN § 73/2020 Genomförande av 
arrangemanget Öppet Rådhus 2020/1025 

att med anledning av rådande pandemi 
skjuta på arrangemanget Öppet Rådhus 
till dess att förutsättningarna möjliggör ett 
genomförande. 

KRISLEDN § 74/2020 Nedsättning av fast 
tillsynsavgift inom Miljöförbundet Blekinge 
Västs område pga Covid-19/Corona 
2020/2726 

Krisledningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att sätta ner årsavgiften inom följande 
verksamheter till noll kronor för 2020:  
 
årlig avgift livsmedel 
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor 
för  

- serveringsställen där den 
huvudsakliga verksamheten inom 
livsmedelstaxan utgörs av 
servering, inkl.  

- mobila livsmedelsanläggningar 
 
årlig avgift hälsoskydd 
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor 
för  

- tillfälligt boende vilket bland annat 
omfattar hotell, vandrarhem, 
camping.  

- skönhetsvård vilket omfattar bland 
annat skönhetsbehandlingar, 
frisörer och fotvård 

- bassängbad 
 
årlig avgift miljötillsyn 
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Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor 
för  

- tandläkare  
- pälsdjursuppfödning 

 
att nedsättning av taxorna inte omfattar 
region, kommun, kommunala bolag, 
trossamfund eller förbund,  
 
att medel anslås till Miljöförbundet 
Blekinge Väst med 895 tkr extra för 2020, 
samt  
 
att finansiering hanteras inom 
kommunens resultat då ett ärende om 
återföring av delar av det egna kapitalet i 
Miljöförbundet Blekinge Väst ska 
hanteras under hösten 2020. 
 

KRISLEDN § 78/2020 Avgifter för 
uteserveringar vintersäsongen 2020-2021 
2020/2466 

att inte ta ut någon avgift för 
uteserveringar under perioden 2020-10-
01 – 2021-03-31. 

KRISLEDN § 84/2020 Åtgärder med 
anledning av skärpta regionala råd från 
Region Blekinge rörande covid-19/corona 
2020/3274 

att ingen uthyrning sker av kommunala 
anläggningar och lokaler för träning, 
tävling, kultur-/musikverksamhet etc 
under perioden 11-30 november 2020. 
Undantag får göras för organiserad 
verksamhet riktad mot barn och 
ungdomar födda 2005 eller senare, 
 
att pausa allmän åkning på Jössarinken 
under perioden 11-30 november 2020, 
 
att stänga meröppet-servicen på 
filialbiblioteken samt stänga 
tidskriftsavdelningen på stadsbiblioteket 
under perioden 11-30 november 2020, 
 
att stänga Väggabadet fram till 30 
november 2020. Undantaget är 
organiserad simträning för barn och 
ungdomar födda 2005 eller senare samt 
skolverksamhet, 
 
att ingen uthyrning av kommunala lokaler 
sker för privata fester och tillställningar 
eller dylikt under perioden 11 november-
31 december 2020, 
 
att tillsvidare avråda från besök på 
särskilt boende, korttidsboenden, 
gruppbostäder samt 
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socialpsykiatriboende, 
 
att efter säkerställande av att inte 
rättsläget förhindrar detta ge 
omsorgschefen mandat att besluta om 
förbud mot besök på korttidsboenden, 
 
att alla politiska möten inom 
kommunkoncernen genomförs digitalt 
tillsvidare, samt 
 
att uppmana samtliga partier att 
genomföra gruppmöten digitalt tillsvidare. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Stabssekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 72/2020 Tillstånd för uteserveringar året runt 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 73/2020 Genomförande av arrangemanget Öppet 
Rådhus 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 74/2020 Nedsättning av fast tillsynsavgift inom 
Miljöförbundet Blekinge Västs område pga Covid-19/Corona 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 78/2020 Avgifter för uteserveringar vintersäsongen 
2020-2021 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 84/2020 Åtgärder med anledning av skärpta 
regionala råd från Region Blekinge rörande covid-19/corona 
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§ 157 Avgång som styrelseledamöter i Karlshamnsfastigheter AB - Anders 
Nilsson och Theresia Bergdahl (näringslivsrepresentanter) 2018/3945 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta meddelandet om Anders Nilssons och Theresia Bergdahls avgång som 
styrelseledamöter i Karlshamnsfastigheter AB till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige utsåg 2019-09-23 § 179 Anders Nilsson och Theresia Bergdahl till 
ledamöter i Karlshamnsfastigheter AB:s styrelse, så som representanter för det 
regionala näringslivet. 
 
2020-09-28 respektive 2020-09-29 har ledamöterna i enlighet med 8 kap. 14 § 
aktiebolagslagen (2005:551) inkommit till fullmäktige med meddelande om att de avgår 
från respektive uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-13 
Anders Nilssons meddelande om avgång från uppdrag, 2020-09-28 
Theresia Bergdahls meddelande om avgång från uppdrag, 2020-09-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Bolagsverket 
Avgående ledamöter 
Utredare Anna Persson 
Hemsidan 
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§ 158 Kompletterande val av styrelse i Karlshamnsfastigheter AB 2020-2023 
2018/3945 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse följande ledamöter till Karlshamnsfastigheter AB:s styrelse för perioden fram till 
ordinarie bolagsstämma 2023: 
 
Jan-Åke Berg (S) 
Johanna Börrefors (M) 
 
Jäv 
 
Rickard Holmberg (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 § 179 att styrelsen i Karlshamnsfastigheter 
AB ska bestå av sju ledamöter. Näringslivsrepresentanterna Anders Nilsson och 
Theresia Bergdahl har meddelat sin avgång från styrelsen. Kvar i styrelsen finns fem 
ledamöter. Med stöd i reviderad bolagsordning föreslås att näringslivsrepresentanterna 
ersätts med politiska representanter. Valberedningen förslår att platserna i styrelsen 
fördelas enligt ovan förslag.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Envar vald 
Matrikeln 
Hemsidan 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Utredare Anna Persson 
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§ 159 Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Julius 
Svensson (M) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Julius Svenssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och att sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Julius Svensson (M) har den 22 oktober 2020 meddelat att han avsäger sig uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Julius Svensson (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 160 Entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden - Jan 
Andersson (MP) 2019/3579 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Jan Anderssons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden 
 
att till ny ersättare i utbildningsnämnden utse Ted Olander (MP) för tiden till och med 
2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Jan Andersson (MP) har i skrivelse 2020-10-16 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden på grund av tidsbrist. 
 
Miljöpartiet nominerar Ted Olander (MP) till ny ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Jan Andersson (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Ted Olander 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 161 Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Lennart Ung (KD) 
2018/3829 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Marina Carlegrundhs (KD) avsägelse som ersättare i överförmyndarnämnden 
 
att till ny ersättare utse Lennart Ung (KD) för tiden till och med 2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Marina Carlegrundh (KD) har i mail 2020-09-28 uppgivit att hon vill avsäga sig 
uppdraget  som ersättare i överförmyndarnämnden.  
 
Gruppledare Britt Jämstorp (KD) meddelar att man nominerar Lennart Ung (KD) till ny 
ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail 2020-09-28 från Marina Carlegrundh (KD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Lennart Ung 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 162 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi AB - Ted Olander (MP) 2018/3933 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Jan Anderssons (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i Karlshamn 
Energi AB 
 
att till ny ledamot i Karlshamn Energi AB efter Jan Andersson (MP) utse Ted Olander 
(MP) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Jan Andersson (MP) har i skrivelse 2020-10-16 meddelat att han avsäger sig uppdraget 
som ledamot i Karlshamn Energi AB på grund av tidsbrist. 
 
Miljöpartiet nominerar Ted Olander (MP) som ny ledamot. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Jan Andersson (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Ted Olander 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
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§ 163 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB - Ted Olander 
(MP) 2018/3934 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Jan Anderssons (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i Karlshamn 
Energi Elförsäljning AB 
 
att till ny ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB efter Jan Andersson (MP) utse 
Ted Olander (MP) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Jan Andersson (MP) har i skrivelse 2020-10-16 meddelat att han avsäger sig uppdraget 
som ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB på grund av tidsbrist. 
 
Miljöpartiet nominerar Ted Olander (MP) till ny ledamot. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Jan Andersson (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Ted Olander 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
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§ 164 Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB - Ted Olander (MP) 
2018/3970 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Jan Anderssons (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i Karlshamn 
Energi Vatten AB 
 
att till ny ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB utse Ted Olander (MP) för tiden till och 
med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Jan Andersson (MP) har i skrivelse 2020-10-16 meddelat att han avsäger sig uppdraget 
som ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB på grund av tidsbrist. 
 
Miljöpartiet nominerar Ted Olander (MP) till ny ledamot. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Jan Andersson (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Ted Olander  
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 


