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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-19:40, ajournering klockan 18:10-18:40. 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) ej §§ 180, 181 
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) 
Ulla Sandgren 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) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
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 Linde (S) 
Göran Svensson (S) 
Håkan Abramsson (SD) 
Veronika Hertelendy (V) 

 Kenneth Hake (S) 
Linda Winnetoft (S) 
Sofie Svensson (S) 
Tor Billing (SD) 
Lena Johansson (V) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Inger Löfblom Sjöberg (S), Anki Hansson (S), Momma Merzi (S), Per-Ivar 
Johansson (C), Sofie Ekenberg (C), Britt Kilsäter (M), Iman Omairat (L), Stefan 
Sörensson (L), Laila Johansson (KD), Lennart Ung (KD) och Dan Andersson 
(SD) 

Övriga 
 

Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Persson, utredare  
 

Paragrafer §§ 165-185  

Utses att justera Claes Jansson (MP) och Catarina Flod (M) 

Justeringsdatum  2020-12-09 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Marie Sällström ej §§ 180, 181 Gertrud Ivarsson §§ 180, 181 
   
Justerande Digital signatur 

Claes Jansson ej §§ 180, 181 
 
Digital signatur 
Charlott Lorentzen §§ 180, 181 

Digital signatur 
Catarina Flod 

 

 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2020-12-07 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-12-09 

Tillkännages t.o.m.: 2020-12-30 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 165 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Claes Jansson (MP) och Catarina Flod (M) att justera protokollet.  
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§ 166 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande justeringar: 
 

- Ärende 20 ändras till fyllnadsval 
- Ärende 21 ändras till fyllnadsval 

 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-12-07 

Sida 6(40) 

 
 
§ 167 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 2020/2862 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning avser ändring av talartid under 
interpellationsdebatt för att möjliggöra deltagande i vidare debatt för interpellant och 
svarande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
Arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2020-09-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunjuristerna 
Kommundirektören 
Kommunfullmäktiges sekreterare 
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§ 168 Renhållningstaxa för år 2021 2020/3149 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta renhållningstaxa för år 2021.  
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 22 oktober 2020 förslag till 
renhållningstaxa för år 2021 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.  
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2021 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 

 taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 3 %,  

 taxor för slam föreslås höjas med 3 %, samt 

 taxa för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas till 1 060kr. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa 
för år 2021 enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-28 
Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2021 
Taxa förslag 2021 Karlshamn 
Gällande taxa 2020 Karlshamn 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar på att höjningen för trädgårdsavfall ska ligga på 3 
procent.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Björn Tenland Nurhadis (SD) yrkande under proposition och finner 
kommunfullmäktige avslå yrkandet.  
 
Björn Tenland Nurhadi begär omröstning. Följande propositionsordning fastställs:  
Den som biträder Björn Tenland Nurhadis förlag röstar JA. 
Den som vill avslå Björn Tenland Nurhadis förslag röstar NEJ.  
 
Omröstningen utfaller i 11 röster för att biträda Björn Tenland Nurhadis förslag, 31 röster 
för att avslå förslaget. 9 stycken ledamöter väljer att avstå från att rösta. 
 

Marie Sällström (S) NEJ 

Gertrud Ivarsson (C) NEJ 

Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) NEJ 

Per-Ola Mattsson (S) NEJ 

Annika Westerlund (S) NEJ 

Leif Håkansson (S) NEJ 
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Ulla Sandgren (S) NEJ 

Jan Bremberg (S) NEJ 

Monica Nobach (S) NEJ 

Katrin Johansson (S) NEJ 

Jan-Åke Berg (S) NEJ 

Susanne Olsson (S) NEJ 

Ulf Gustavsson (S) NEJ 

Kerstin Linde (S) NEJ 

Tommy Persson (S) NEJ 

Lena Sandgren (S) NEJ 

Anders Karlsson (S) NEJ 

Göran Svensson (S) NEJ 

Johnny Persson (S) NEJ 

Christel Friskopp (S) NEJ 

Marco Gustavsson (C) NEJ 

Mats Dahlbom (C) NEJ 

Ola Persson (C) NEJ 

Lena Häggblad (C) NEJ 

Claes Jansson (MP) NEJ 

Charlott Lorentzen (MP) NEJ 

Magnus Gärdebring (M) NEJ 

Elin Petersson (M) AVSTÅR 

Magnus Sandgren (M) NEJ 

Magnus Arvidsson (M) AVSTÅR 

Catarina Flod (M) AVSTÅR 

Lars Hasselgren (M) AVSTÅR 

Ulf Ohlsson (M) AVSTÅR 

Anna Arlid (M) AVSTÅR 

Rickard Holmberg (M) AVSTÅR 

Ulla Olofsson (M) AVSTÅR 

Emanuel Norén (L) AVSTÅR 

Bodil Frigren Ericsson (L) JA 

Britt Jämstorp (KD) NEJ 

Lars-Olof Larsson (KD) JA 

Björn Tenland Nurhadi (SD) JA 

Mona Wettergren (SD) JA 

Görgen Lennarthsson (SD) JA 

Håkan Abramsson (SD) JA 

Ulrika Berggren (SD) JA 

Ulf Lind (SD) JA 

Tommy Mikkelsen (SD) JA 

Thor Ströberg (SD) JA 

Jonas Lingvärn (SD) JA 

Tommy Larsson (V) NEJ 

Veronika Hertelendy (V) NEJ 

 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
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Reservationer 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig till förmån till eget förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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§ 169 Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet inför 2021 

2020/3068 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 17 kr att gälla från och med 1 januari 2021, 
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen 
innebär att kostnadsfaktorn K blir 966 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet 
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet.  
 
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om internationella hot 
mot människors hälsa, tobakslagen samt lagen om receptfria läkemedel.  
 
Sammanfattning 
 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, 
behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PVK). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 1,8 %, enligt 
SKL cirkulär 20:32. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 949 kr/h till 966 kr/h. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-16 
§ 55.2020 Beslut om uppräkning av timtaxa för miljöförbundets verksamhet 
inför 2021  
  
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen 
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§ 170 Delårsbokslut januari-augusti 2020 - Miljöförbundet Blekinge Väst 2020/2958 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-augusti 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-22 
Delårsbokslut januari-augusti 2020, Miljöförbundet Blekinge Väst 
Revisorernas granskning av delårsbokslut januari-augusti 2020, 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 171 Delårsrapport januari - juli 2020 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 

2020/2958 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-22 
Delårsrapport 2020 Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Granskning av delårsrapport 2020 Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 172 Delårsrapport januari-augusti 2020 - Kommunsamverkan Cura 

Individutveckling 2020/2958 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har tillställt förbundets medlemmar 
delårsbokslut för perioden januari-augusti 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-22 
Protokoll Cura Individutveckling 2020-10-02 
Delårsrapport 2020-01-01--2020-08-31 
Revisorernas utlåtande - delårsrapport 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 173 Begäran om tilläggsanslag för nämnden för arbete och välfärd 2019/2796 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att inte bevilja nämnden för arbete och välfärd begärt tilläggsanslag, samt 
 
att konstatera att nämnden för arbete och välfärd inte klarar att hålla sin budgetram år 
2020. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2020-08-20 att begära ett tilläggsanslag om 
51,3 mnkr hos kommunfullmäktige. Anledningen var ett prognosticerat underskott med 
samma belopp för år 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-08 § 259/2020 att återremittera 
ärendet till nämnden för redovisning av hur man arbetat med tidigare av 
kommunfullmäktige godkänd handlingsplan samt komplettering med en ny reviderad 
handlingsplan. 
 
Nämnden för arbete och välfärd kommer också att redovisa kostnadsminskningar, 
volymökningar och underbudgeterade verksamheter. Eftersom delårsbokslutet visar en 
prognos med -51,9 mnkr, ändras nämndens begäran med ytterligare 600 tkr. 
 
Kommunstyrelsen har bett ekonomichefen förhöra sig kring hur revisorerna ställer sig till 
att kommunfullmäktige under verksamhetsår bevilja nämnderna tilläggsanslag och 
återrapporterar till styrelsen att uppfattningen är att sådana beslut försämrar möjligheten 
till ekonomistyrning och översikt över nämndernas resultat från år till år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-10-05 
Protokollsutdrag AV § 91/2020 Svar på återremittering av begäran om tilläggsanslag till 
nämnden för arbete och välfärd 2020 
Uppföljning av handlingsplan 2019 
Handlingsplan AV reviderad 2020-10-28 
Protokollsutdrag AV § 90/2020 Revidering av handlingsplan för nämnden för arbete och 
välfärd 2020 
Volymökningar underbudgeterade verksamheter och kostnadsminskningar 
Protokollsutdrag KSAU § 259/2020 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för arbete och 
välfärd 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Magnus Gärdebring (M) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag, kommunstyrelsens, och 
finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med detsamma.  
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Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Controller Joakim Hörnell 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-12-07 

Sida 16(40) 

 
 
§ 174 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 2018/3740 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att revidera bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, att gälla från 
och med lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2020-10-20, § 210, gett arvodeskommittén i 
uppdrag att se över arvodesreglementet så att kostnaderna för den politiska verk-
samheten minskar med 5 % från 2021. 
 
Utöver detta har kommittén vid möten 2020-02-25 och 2020-06-02 sett över 
bestämmelserna utifrån förändrad nämndorganisation samt gjort vissa justeringar och 
förtydliganden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nya bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, daterat 
2020-11-17 
Budget för revisorerna, KF § 212, 2019-11-18 
Reglemente för revisorerna, KF § 190, 2019-10-20 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M), Björn Tenland Nurhadi (SD), Jan-Åke 
Berg (S), Charlott Lorentzen (MP), Mats Dahlbom (C), Tommy Larsson (V) och Bodil 
Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag, kommunstyrelsens, och 
finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterarna 
Samtliga kommunala bolag 
Samtliga kommunalförbund 
HR-chefen 
Lönechefen 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Författningssamlingen 
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§ 175 Huvudmannaskap för sanering av det tidigare täktområdet inom Stärnö 

sjöstad 2016/4522 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att Karlshamns kommun åtar sig huvudmannaskap för utredning och genomförande av 
sanering av det tidigare täktområdet på Stärnö, inom det planerade bostadsområdet 
Stärnö sjöstad, samt 
 
att en ansökan om bidrag för sanering av det tidigare täktområdet färdigställs och 
lämnas in. 
 
Sammanfattning 
 
Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för den nya stadsdelen Stärnö sjöstad. Inom 
området för den tidigare diabastäkten har det funnits verksamheter som bidragit till olika 
föroreningar i mark och grundvatten. Det är bland annat höga halter av olika 
tungmetaller, klorfenoler och polyaromatiska kolväten (PAH). Området måste saneras 
för att kunna användas till bostäder eller andra verksamheter. Det finns möjlighet att 
söka statligt bidrag för att sanera förorenade markområden inför bostadsbebyggelse. 
För att kunna lämna in en bidragsansökan måste Karlshamns kommun först ta beslut 
om huvudmannaskap för saneringen. Saneringen uppskattas grovt kosta 115 miljoner. 
 
Om Naturvårdsverket beviljar bidrag för saneringen får Länsstyrelsen bidragsmedel som 
ska överföras till oss som huvudman för saneringen. Om förklassificeringen skulle visa 
att saneringen blir betydligt dyrare än förväntat kan kommunen ta ett nytt beslut. I 
ansökan skrivs in att Karlshamns kommun tar definitivt beslut om sanering först efter 
förklassificeringen. Bestämmer sig kommunen vid det tillfället att inte ta emot medlen 
förs de tillbaka till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ser helst att vi 
fullföljer saneringen men det finns en möjlighet för kommunen att dra sig ur innan vi har 
påbörjat arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöingenjör Katrine Svenssons tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

 Protokollsutdrag KSAU § 322/2020 Huvudmannaskap för sanering av det tidigare 
 täktområdet inom Stärnö sjöstad 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Projektledare Christer Martinsson 
Projektledare Katrine Svensson 
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§ 176 Revidering av stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening 2020/997 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna de reviderade stadgarna för NetPort.Karlshamn ideell förening med 
följande ändring: 
 
att det under § 11 i andra meningen ändras till att kommunstyrelsen i Karlshamns 
kommun utser ordförande. 
 
Jäv 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för NetPort.Karlshamn ideell förening föreslår att stadgarna för föreningen 
revideras. Ärendet behandlades i arbetsutskottet 2020-09-01, § 249, och det beslutades 
då att återremittera ärendet till förvaltningen för att under § 12 i de föreslagna stadgarna 
klargöra vilken instans som ska fastställa ägardirektiven.  
 
Styrelsen för NetPort.Karlshamn ideell förening har nu behandlat ärendet igen och 
beslutat om förtydligande under § 12 i stadgarna.  
 
Revideringarna berör följande: 
 
Paragraf (§) Revidering 

6 Medlemmar Tillägg: universitet 

8.1 Valkretsar Tillägg: universitet 

8.2 Valkretsmöte: representation Tillägg: universitet 

8.3 Valkretsmöte: sammanträde Tillägg: universitet 
Ändring: Valkretsmöte ska hållas 4 veckor före ordinarie 
årsmöte. Val av en protokollsjusterare. 

11 Styrelsesammansättning Ändring: Ersättare i styrelsen tas bort 

12 Styrelsens uppgifter Tillägg: att årligen fastställa ett ägardirektiv till NetPort 
Science Park AB. 

13 Styrelsens sammanträde Ändring: Ersättares närvaro vid styrelsens sammanträden 
tas bort. 

15 årsredovisning Ändring: årsredovisning tillställas revisorerna den 31 mars 
påföljande år.  

16 Revision Ändring: Revisorerna ska avsluta granskning senast den 30 
april av föregående års förvaltning.  

18 Ordinarie och extra årsmöte Ändring: Ordinarie årsmöte ska hållas senast i juni och 
kallelsen ska skickas minst 21 dagar före årsmötet. 

19 Ärenden vid ordinarie årsmöte Ändring: Nominering av ledamöter och ordförande till 
NetPort Science Park ABs styrelse, vilka utses av Netport. 
Karlshamns styrelse  

27 Upplösning av föreningen Ändring: Stadgar antagna vid stiftelsemötet den 23 mars 
2005. Reviderade …29 maj 2020.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-16 
Förslag till stadgejustering för NetPort.Karlshamn ideell förening 201006 
 
Beslutet skickas till 
 
NetPort.Karlshamn ideell förening  
Författningssamlingen 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-12-07 

Sida 20(40) 

 
 
§ 177 Motion om att införa skärmförbud på kommunens bad - Görgen 

Lennarthsson (SD) 2019/3143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen med hänvisning till att det regelverk som finns täcker den problematik 
som avses i motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28  
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås, 
 
att Karlshamns kommun inför och efterföljer att det inte ska vara tillåtet att använda 
mobil eller pekplatta (padda) på kommunens bad. 
 
Sverigedemokraterna Karlshamn vill införa ett förbud av användning av mobiltelefoner 
och läsplattor i kommunens bad. Orsaken till detta är enligt motionen främst säkerheten, 
barn drunknar fort och tyst. Det räcker med ett ögonblicks ouppmärksamhet så kan det 
värsta hunnit hända. Men förbudet skulle också, enligt motionären, minska risken att 

badens besökare blir fotograferade eller filmade mot sin vilja. Det förbud som finns idag 
mot ”filmning och fotografering utan tillstånd” anses vara bra, men inte tillräckligt. 
 
Motionären skriver vidare att Sverigedemokrater inte är ensamma om att vilja införa 
detta. Det har redan införts skärmförbud på badhus i flertalet kommuner – och Svenska 
Livräddningssällskapet har gått ut med att fler borde ta efter. 
 
Motionen har varit remitterad till teknik- och fritidsnämnden för beredning. Teknik- och 
fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-02-26, § 40 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att det idag finns ett regelverk för 
kommunens badanläggningar som tar upp såväl säkerhets- som ordningsregler. Dessa 
antogs av dåvarande fritidsnämnden 2018-06-20 (dnr 2016/1755).  
 
Fritidsenheten har i samråd med simhallschef och kommunens jurist kommit fram till 
följande. 
 
Enligt säkerhetsreglerna måste man för att få bada själv vara minst 12 år och simkunnig. 
Är man inte simkunnig så får man endast bada i simkunnig vuxens sällskap (över 18 år). 
Är personen under 12 år får denne inte lämnas utan tillsyn även om hen bedöms vara 
simkunnig. I den vuxnes tillsynsansvar innefattas att ha aktiv uppsyn över barnet och 
finnas i dess närhet.  
Ordningsreglerna reglerar att filmning och fotografering är förbjudet på badanläggningen 
utan särskilt tillstånd. Detta tillstånd kan inhämtas av personalen på anläggningen som 
också i praktiken är med vid fotograferingen. Utöver det gäller att hemlig fotografering av 
någon på badhuset skulle kunna omfattas av regeln om kränkande fotografering 
(brottsbalken 4 kap. 6 a §) vilket är straffbart enligt lag.  
 
Det råder ingen tvekan om att lek vid och i vatten kan vara farlig om den sker utan 
bevakning och uppmärksamhet. För att badanläggningen ska vara så säker som möjligt 
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har Karlshamns kommun valt att ha anställda badvakter. För att ytterligare kunna stärka 
anläggningens säkerhet har Karlshamns kommun alltså antagit det regelverk som 
senast antogs 2018-06-20 (vilket kortfattat beskrivits ovan, se även beslutsunderlag).  
 
Vid framtagandet av de regler som idag gäller var tanken att ha dem allmänt hållna så 
att ett relativt fåtal regler täcker in de utmaningar verksamheten står inför. En av 
anledningarna till det är att det ska vara enkelt att förstå vilka regler som gäller och för 
att besökarna lätt ska kunna sätta sig in i dem.  
 
Konsekvensen ett totalt skärmförbud skulle få på Väggabadet är exempelvis att 
”ensambadare” sommartid inte kan ligga på gräsmattan i solen och läsa tidningen eller 
en god bok digitalt i sin läsplatta. Men det skulle i samma situation vara tillåtet att läsa 
samma bok eller tidning i analogt format.  
 
Med tanke på att samhället idag blir mer och mer digitaliserat och att nästkommande 
generationer kommer att vara det i ännu högre utsträckning förefaller ett totalt 
skärmförbud som ett steg bakåt, i mångt och mycket riskerar det att bli en 
generationsfråga.  
 
Ett totalt skärmförbud skulle dessutom innebära en ganska ingripande åtgärd som kan 
uppfattas oproportionerlig i förhållande till den begränsade effekt som det kan förväntas 
få. I synnerhet mot bakgrund av att syftet redan uppnås med befintligt regelverk.  
 
Essentiellt är att personalen på badanläggningen har mandat att säga till de besökare 
som inte följer de regler som redan finns. I praktiken kan personalen redan idag säga till 
ouppmärksamma medföljande vuxna och personer som kan upplevas fotografera/filma, 
om att det inte är tillåtet.  
 
Fritidsenheten bedömer att det regelverk som finns i dagsläget redan täcker in 
problematiken som Sverigedemokraterna, genom motionären Görgen Lennarthsson, vill 
komma åt.  
 
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02 
Motion om att införa skärmförbud på kommunens bad – Görgen Lennarthsson (SD) 
Regler för badanläggningar 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till motionen.  
Mats Dahlbom (C) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunfullmäktige besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  
 
Björn Ten Land Nurhadi begär omröstning. Följande propositionsordning fastställs:  
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Den som biträder kommunstyrelsens förlag röstar JA. 
Den som biträder motionen röstar NEJ.  
 

Marie Sällström (S) JA 

Gertrud Ivarsson (C) JA 

Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) JA 

Per-Ola Mattsson (S) JA 

Annika Westerlund (S) JA 

Leif Håkansson (S) JA 

Ulla Sandgren (S) JA 

Jan Bremberg (S) JA 

Monica Nobach (S) JA 

Katrin Johansson (S) JA 

Jan-Åke Berg (S) JA 

Susanne Olsson (S) JA 

Ulf Gustavsson (S) JA 

Kerstin Linde (S) JA 

Tommy Persson (S) JA 

Lena Sandgren (S) JA 

Anders Karlsson (S) JA 

Göran Svensson (S) JA 

Johnny Persson (S) JA  

Christel Friskopp (S) JA 

Marco Gustavsson (C) JA 

Mats Dahlbom (C) JA 

Ola Persson (C) JA 

Lena Häggblad (C) JA 

Claes Jansson (MP) JA 

Charlott Lorentzen (MP) JA 

Magnus Gärdebring (M) JA 

Elin Petersson (M) JA 

Magnus Sandgren (M) JA 

Magnus Arvidsson (M) JA 

Catarina Flod (M) JA 

Lars Hasselgren (M) JA 

Ulf Ohlsson (M) JA 

Anna Arlid (M) JA 

Rickard Holmberg (M) JA 

Ulla Olofsson (M) JA 

Emanuel Norén (L) JA 

Bodil Frigren Ericsson (L) JA 

Britt Jämstorp (KD) JA 

Lars-Olof Larsson (KD) AVSTÅR 

Björn Tenland Nurhadi (SD) NEJ 

Mona Wettergren (SD) NEJ 

Görgen Lennarthsson (SD) NEJ 

Håkan Abramsson (SD) NEJ 

Ulrika Berggren (SD) NEJ 

Ulf Lind (SD) NEJ 

Tommy Mikkelsen (SD) NEJ 

Thor Ströberg (SD) NEJ 
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Jonas Lingvärn (SD) NEJ 

Tommy Larsson (V) JA 

Veronika Hertelendy (V) JA 

 
Omröstningen utfaller i 41 röster för att biträda kommunstyrelsens förslag, 9 röster för att 
biträda motionen. En ledamot väljer att avstå från att rösta. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag om 
att avslå motionen. 
 
Reservationer 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 178 Motion om att skapa studiero för våra elever - Björn T Nurhadi (SD), 

Margaretha Lennarthsson (SD), Mona Wettergren (SD) 2019/3441 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD), Margaretha Lennarthsson (SD) och Mona Wettergren (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås att kommunfullmäktige beslutar,  
 
att uppdra åt berörd nämnd att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer omkring hur 
skolpersonal ska främja studiero. 
 
att ge politikerna i berörd nämnd förslag på datum för prao-dag för enskilda politiker i en 
högstadieklass. 
 
I motionen skriver motionärerna att ett av de stora problemen i många av våra skolor är, 
vid sidan av mobbing, våld, lärarbrist och ekonomi, brist på ordning och studiero. För att 
kunna ge skolorna i Karlshamn epitetet ”en skola i  världsklass” måste något förändras. 
 
Vidare skriver de att vi alla känner till de många misslyckanden där elever lämnar våra 
skolor med icke-godkända betyg, bristande kunskaper för att genomföra vidare studier 
osv. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ge elever förutsättningar till att lyckas i skolan. 
Studieron i klassrummen är enormt viktig för att eleverna ska kunna känna studieglädje 
och ges förmågan att faktiskt ta in kunskaper. 
 
Motionärerna ser att lärarna har en viktig roll i detta. De måste på bästa sätt få utöva sitt 
ledarskap, för det är just ledarskapet som är en nyckel till att kunna bryta en skadlig 
oordning. Lärarna måste ges verktyg till att lättare kunna skapa ordning och studiero.  
 
Dagens skollag ger faktiskt tillgång till möjligheter och instrument för att kunna skapa 
studiero i sitt klassrum. De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är 
omhändertagande av föremål, utvisning, kvarsittning, omplacering och avstängning. 
 
Motionärerna är bekymrade över att det framkommit att lärare inte kan använda sig av 
detta, eller inte känner stöd i att få tillämpa dessa lagenliga metoder. Stöd från rektorer 
måste betonas och stärkas, så länge skolpersonal följer skollagen.  
 
Sverigedemokraterna anser att större fokus bör läggas på lärarens befogenheter och 
möjligheter i klassrummet för att återställa studieron. Ansvarig skolnämnd måste 
engagera sig mer i detta arbete, 
något som kan ske genom större insyn i vilka ordningsregler som finns i de olika 
skolorna samt genom riktlinjer som ger rektorer och lärare en tydlig signal om att 
förtroendevalda i Karlshamns kommun förväntar sig att vuxna ska bestämma i skolan 
och att lärare ska visa ledarskap i klassrummet. 
 
Motionen har varit remitterad till utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden 
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-02-25, § 32 och beslutade att ställa sig 
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bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
I utbildningsnämndens yttrande över motionen konstateras att i skollagen kap. 5, finns 
väl beskrivet en skolas/rektors möjligheter och mandat för arbete med trygghet/studiero, 
arbetsmiljö, ordningsregler, disciplinära och andra åtgärder. Detta är frågor som 
kontinuerligt förs dialog kring ute på skolorna och i skolledargrupperna i kommunen.  
 
Som komplement till skollagstiftningen finns också mycket material vad gäller den 
praktiska hanteringen utifrån skollagen på Skolverkets webbplats. Frågor om elevers 
trygghet, trivsel och studiero följer nämnden (tidigare nämnderna) nogsamt upp, bland 
annat i årsredovisning.  
 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att rektorerna i verksamheterna är väl förtrogna 
med de möjligheter och mandat som skollagen ger utrymme för gällande att skapa 
studiero för elever. Det är ett kontinuerligt arbete som utgör stora utmaningar för 
verksamheterna, både i vår kommun och hos andra huvudmän. Dock är förvaltningens 
bedömning att en kommunal riktlinje som skriver om det som redan finns reglerat i lag 
eller upprepar det som finns beskrivet hos statlig myndighet inte kommer att ge någon 
direkt effekt för att främja elevers studiero.  
 
När det gäller verksamhetsbesök så finns redan idag möjlighet för nämndens ledamöter 
att, efter överenskommelse med berörd rektor, komma överens om datum och tid för 
besök på en skola eller i en klass.  
 
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02 
Motion om att skapa studiero för våra elever – Björn T Nurhadi (SD), Margaretha 
Lennarthsson (SD), Mona Wettergren (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Britt Jämstorp (KD) och Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 
att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.  
 
Björn Tenland Nurhadi begär omröstning. Följande propositionsordning fastställs:  
Den som biträder kommunstyrelsens förlag röstar JA. 
Den som biträder motionen röstar NEJ. 
 

Marie Sällström (S) JA 

Gertrud Ivarsson (C) JA 

Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) JA 
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Per-Ola Mattsson (S) JA 

Annika Westerlund (S) JA 

Leif Håkansson (S) JA 

Ulla Sandgren (S) JA 

Jan Bremberg (S) JA 

Monica Nobach (S) JA 

Katrin Johansson (S) JA 

Jan-Åke Berg (S) JA 

Susanne Olsson (S) JA 

Ulf Gustavsson (S) JA 

Kerstin Linde (S) JA 

Tommy Persson (S) JA 

Lena Sandgren (S) JA 

Anders Karlsson (S) JA 

Göran Svensson (S) JA 

Johnny Persson (S) JA  

Christel Friskopp (S) JA 

Marco Gustavsson (C) JA 

Mats Dahlbom (C) JA 

Ola Persson (C) JA 

Lena Häggblad (C) JA 

Claes Jansson (MP) JA 

Charlott Lorentzen (MP) JA 

Magnus Gärdebring (M) JA 

Elin Petersson (M) JA 

Magnus Sandgren (M) JA 

Magnus Arvidsson (M) JA 

Catarina Flod (M) JA 

Lars Hasselgren (M) JA 

Ulf Ohlsson (M) JA 

Anna Arlid (M) JA 

Rickard Holmberg (M) JA 

Ulla Olofsson (M) JA 

Emanuel Norén (L) JA 

Bodil Frigren Ericsson (L) JA 

Britt Jämstorp (KD) JA 

Lars-Olof Larsson (KD) JA 

Björn Tenland Nurhadi (SD) NEJ 

Mona Wettergren (SD) NEJ 

Görgen Lennarthsson (SD) NEJ 

Håkan Abramsson (SD) NEJ 

Ulrika Berggren (SD) NEJ 

Ulf Lind (SD) NEJ 

Tommy Mikkelsen (SD) NEJ 

Thor Ströberg (SD) NEJ 

Jonas Lingvärn (SD) NEJ 

Tommy Larsson (V) JA 

Veronika Hertelendy (V) JA 
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Omröstningen utfaller i 42 röster för att biträda kommunstyrelsens förslag och 9 röster 
för att biträda motionen. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag om 
att avslå motionen. 
 
Reservationer 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
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§ 179 Motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns 

arbetsmarknadspolitik - Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) 
2019/3485 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18.  
 
att anse att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 besvarade. 
 
Sammanfattning 

 
Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-10-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås, 
  
att anta Karlshamnslinjen som en del av Karlshamns arbetsmarknadspolitik  
 
att kräva heltidskrav kontrollerad heltid av arbetsförmåga på motprestation för bidrag 
och positiv förväntan om arbetsförmåga  
 
att införa en restriktivitetsnorm i försörjningsstödet  
 
att verka för en låg kommunalskatt och återhållsamt bidragssystem för att öka 
drivkrafterna för jobb  
 
att införa en väg in och personlig kontakt för arbetsgivare som behöver stöd i 
kompetensförsörjningen för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.  
 
att verka för individanpassade insatser som ger fler redskap att gå från arbetslös till 
anställningsklar  
 
att kommunens samtliga insatser ska innebära att det alltid lönar sig att gå från bidrag till 
arbete  
 
att införa en utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar 
gymnasialutbildning  
 
att inte kompensera för indraget studiebidrag  
 
att införa ett etableringslån för försörjningsstöd i glappet mellan statliga bidrag  
 
att hantera bosättningslagen med tillfälligt etableringsboende, med krav på deltagande i 
etableringen 
 
att inget bidrag eller annat stöd från socialtjänsten lämnas till den som uppehåller sig 
illegalt i Karlshamn  
 
att införa förlängda anställningsintervjuer där arbetsgivare kan ta emot bidragstagare på 
en längre praktik i syfte att öka chanserna för anställning  
 
att samla kommunen och Arbetsförmedlingen i kontakten med arbetsgivare, så att det 
blir en väg in till stöd från det offentliga  
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att införa automatiserad/robotiserad handläggning av ekonomiskt bistånd, för att frigöra 
resurser och öka likvärdigheten i bedömningen  
 
att villkora feriejobb för gymnasieungdomar mot aktivt jobbsökande på reguljär 
arbetsmarknad och sommarskola för de som inte nått kunskapsmålen i skola  
 
att införa nolltolerans mot fusk och felaktigheter angående ekonomiskt bistånd, 
genomföra hembesök samt samordna med myndigheter och register angående 
ekonomiskt bistånd samt polisanmäla alla misstänkta bedrägerier  
 
att införa auktorisation (”frivux”) av anordnare istället för upphandling, och valfrihet för 
studerande istället för anvisning, i vuxenutbildningen (inklusive SFI)  
 
att införa resultatbaserad, inte närvaro- eller tidsbaserad ersättning till anordnare av 
vuxen utbildningen (inklusive SFI), samt införa matchningsbonus till anordnare för 
studerande som går till jobb efter avslutad utbildning  
 
Motionärerna skriver i motionen att Stefan Löfven inför valet 2014 lovade inte bara 
Europas lägsta arbetslöshet till 2020, utan också tiotusentals prefixjobb. Efter valet 2018 
har det mest handlat om olika utredningar. Konsekvenserna av kommande förhandlingar 
i riksdagen kastas i kommunernas knä. Motionärerna menar att med lokala reformer kan 
Karlshamn göra sig bättre rustat att fungera med en ny nationell arbetsmarknadspolitik. 
Motionärerna föreslår en ny arbetsmarknadspolitik i Karlshamn som de har valt att kalla 
för Karlshamnslinjen, vilken sammanfattas i tre punkter, 
 

 Arbetslinje för alla 

 Arbetsmarknad för alla 

 Arbetskraft för alla 
 
Motionärerna skriver vidare att de samlade förslag som Karlshamnslinjen innehåller 
effektiviserar och förbättrar Karlshamns kommuns verksamhet. Som helhet behöver 
därför inte förslagen finansieras, då de innebär sammantaget en mindre nettokostnad. I 
de fall endast enstaka förslag antas av fullmäktige kan vissa förslag kräva initial 
finansiering. Motionärernas bedömning är att hela Karlshamnslinjen kan uppfyllas inom 
beslutad nettokostnadsbudget.  
 
Motionen har varit remitterad till nämnden för arbete och välfärd för beredning. 
Nämnden för arbete och välfärd behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23,  
§ 41 och beslutade, 

 
att besluta i enlighet med koalitionens förslag till yttrande  
 
att avslå att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18  
 
att anse att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 besvarade. 
 
I yttrandet bemöter nämnden för arbete och välfärd förslagen i motionen var för sig, se 
yttrandet i sin helhet nedan under bakgrund och överväganden. 
 
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-03 
Motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns arbetsmarknadspolitik – Elin 
Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M). 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M), Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD), Björn Tenland Nurhadi 
(SD), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Ulf Ohlsson (M) yrkar bifall 
till motionen.  
 
Ulla Sandgren (S) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Gärdebring begär omröstning. Följande propositionsordning fastställs:  
Den som biträder kommunstyrelsens förlag röstar JA. 
Den som biträder motionen röstar NEJ. 
 

Marie Sällström (S) JA 

Gertrud Ivarsson (C) JA 

Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) NEJ 

Per-Ola Mattsson (S) JA 

Annika Westerlund (S) JA 

Leif Håkansson (S) JA 

Ulla Sandgren (S) JA 

Jan Bremberg (S) JA 

Monica Nobach (S) JA 

Katrin Johansson (S) JA 

Jan-Åke Berg (S) JA 

Susanne Olsson (S) JA 

Ulf Gustavsson (S) JA 

Kerstin Linde (S) JA 

Tommy Persson (S) JA 

Lena Sandgren (S) JA 

Anders Karlsson (S) JA 

Göran Svensson (S) JA 

Johnny Persson (S) JA  

Christel Friskopp (S) JA 

Marco Gustavsson (C) JA 

Mats Dahlbom (C) JA 

Ola Persson (C) JA 

Lena Häggblad (C) JA 

Claes Jansson (MP) JA 

Charlott Lorentzen (MP) JA 

Magnus Gärdebring (M) NEJ 

Elin Petersson (M) NEJ 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-12-07 

Sida 31(40) 

 
 
Magnus Sandgren (M) NEJ 

Magnus Arvidsson (M) NEJ 

Catarina Flod (M) NEJ 

Lars Hasselgren (M) NEJ 

Ulf Ohlsson (M) NEJ 

Anna Arlid (M) NEJ 

Rickard Holmberg (M) NEJ 

Ulla Olofsson (M) NEJ 

Emanuel Norén (L) NEJ 

Bodil Frigren Ericsson (L) NEJ 

Britt Jämstorp (KD) NEJ 

Lars-Olof Larsson (KD) NEJ 

Björn Tenland Nurhadi (SD) NEJ 

Mona Wettergren (SD) NEJ 

Görgen Lennarthsson (SD) NEJ 

Håkan Abramsson (SD) NEJ 

Ulrika Berggren (SD) NEJ 

Ulf Lind (SD) NEJ 

Tommy Mikkelsen (SD) NEJ 

Thor Ströberg (SD) NEJ 

Jonas Lingvärn (SD) NEJ 

Tommy Larsson (V) JA 

Veronika Hertelendy (V) JA 

 
 
Omröstningen utfaller i 27 röster för att biträda kommunstyrelsens förslag och 24 röster 
för att biträda motionen. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
 
De sverigedemokratiska, moderata, kristdemokratiska och liberala partigrupperna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 180 Borgensram för Stadsvapnets dotterbolag 2020/3275 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB jämte därpå löpande 
ränta och kostnader, med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
315 000 000 kr vilket är en utökning av nuvarande beslutade borgensram med 15 000 
000 kr för att lösa bredbandsutbyggnad under perioden jan-mars 2021,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB jämte därpå löpande 
ränta och kostnader, med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 474 
000 000 kr vilket är en utökning av nuvarande beslutade borgensram med 57 000 000 kr 
för att lösa RoRo-projektet under perioden jan-mars 2021, samt 
 
att i övrigt inte ta ställning till borgensramarna förrän investeringsbudgeten för 
respektive dotterbolag är fastställd. 
 
Jäv 
 
Marie Sällström (S), Bodil Frigren Ericsson (L), Claes Jansson (MP), Magnus Sandgren 
(M), Annika Westerlund (S), Johnny Persson (S), Håkan Abramsson (SD), Anders 
Karlsson (S), Görgen Lennarthsson (SD), Tommy Mikkelsen (SD) och Lars Hasselgren 
(M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunkoncernens budgeterade och planerade investeringstakt har varit hög och är 
fortsatt hög för de kommande åren med pågående investeringar. Samtidigt har 
självfinansieringsgraden varit låg i kommunkoncernen. 
 
I de kommunala bolagen påverkas möjligheterna till självfinansiering av att det är en 
kapitalintensiv verksamhet. Självfinansieringsgraden har varierat mellan 50-56 % de 
senaste åren (exkl. VA verksamheten som fördes över 2019). Bolagens verksamheter 
varierar mycket och det finns ingen generell rekommenderad självfinansieringsgrad.  
 
I kommande flerårsplan påverkas självfinansieringsgraden av KAFAB:s investeringar, då 
det saknas självfinansiering i bolaget för bl.a. nybyggnationen (Piren) och 
återinvesteringarna. Detsamma gäller Kreativum som lånar till sina investeringar. 
Vattenbolaget (som ligger i KEAB koncernen) drar ned självfinansieringsgraden i KEAB 
koncernen, då VA-bolaget ska vara självkostnadsfinansierat. 
 
Kommunkoncernens samlade lån (2019-12-31) fördelar sig enligt nedan diagram: 
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Upplåningen kommer att öka under planperioden som kommer. Den kommunala 
verksamhetens pågående investeringar kräver lån liksom bolagens investeringar. 
Lånetaket är beräknat till 5 163 mnkr utifrån Kommuninvest lånelöfte om 159 
tkr/invånare. Kvarstående låneutrymme uppgår till 1 321 mnkr när hänsyn är tagen till 
den pensionsskuld som kommunen har.  
 
Kommunkoncernens totala lånebehov enligt beslutade och föreslagna 
investeringsbudgetar behöver prioriteras och riskanalysernas, innan borgensram kan 
fastställas. En gemensam resursallokering är nödvändig för kommunkoncernen innan 
beslut om borgensramar. Det samlade lånebehovet överstiger det kvarstående 
låneutrymmet. Initialt föreslås borgensramarna för Karlshamns Hamn AB samt 
Karlshamns Energi AB utökas till pågående investeringar i RoRo- projektet samt 
bredbandsutbyggnad på landsbygden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-02 
Protokollsutdrag SV § 67/2020 Borgensram för dotterbolagen 2021 
Investeringsbudget 2021-2023 koncernen 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag, kommunstyrelsens, och 
finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Stadsvapnet AB 
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Karlshamns Energi AB 
Karlshamns Hamn AB 
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§ 181 Borgensavgift 2021 2020/3275 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att 2021 års borgensavgift utgår enligt nedan; 
 

 
 
att debiteringen av borgensavgifterna sker på faktiskt utnyttjad borgensram och att 
avläsning av utnyttjad borgensram och debitering av borgensavgift sker vid slutet av 
varje tertial. 
 
Jäv 
 
Marie Sällström (S), Rickard Holmberg (M) och Björn Tenland Nurhadi (SD) anmäler jäv 
och deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut KF § 6, 2020-02-17 beslutades att borgensavgiftens beräkningsmodell 
skulle ändras för år 2020 och baseras på marknadsmässiga grunder enligt en modell 
som Söderberg & Partner använder för ett stort antal kommuner i Sverige. Modellen för 
beräkning av borgensavgifterna tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga 
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella 
status. Uppdatering har skett utav beräkningen utav Söderberg & Partner till nya nivåer 
för år 2021. Då det utförts en opartisk analys av marknadsmässiga borgensavgifter 
förslås att nivåerna på borgensavgifterna justeras i enlighet med denna analys för 
samtliga enheter, förutom Karlshamn Energi Vatten AB, samt att borgensavgiften 
debiteras i slutet av varje tertial utifrån faktisk belåning med kommunal borgen som 
säkerhet. Avläsning föreslås ske vid utgången av varje tertial (30/4, 31/8 samt 31/12) 
och debiteras vid samma tidpunkt. En uppdatering av analysen av borgensavgiften 
förslås utföras årligen och beslutas i samband med beslut om borgensramar. 
 
Söderberg & Partners modell fungerar inte på ett bra sätt vad gäller beräkning av 
borgensavgift för Karlshamn Energi Vatten AB. Detta beror på att bolaget lyder under 
VA lagen och är självkostnadsfinansierat samt är verksamheten inte konkurrensutsatt. 
Då tillhandahållande av vatten och avlopp är ett kommunalt åtagande förslår vi att 
borgensavgiften inte utgår vad gäller denna verksamhet. 
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Genom att kommunen tecknar borgen får bolagen en bättre upplåningsränta jämfört 
med om de skulle låna helt på egna meriter varför en marknadsmässig borgensavgift 
ska tas ut. Då bolagen har olika förutsättningar för upplåning skiljer sig en 
marknadsmässig borgensavgift i nivå mellan bolagen. Att det behövs en borgensavgift 
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning 
avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel 
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett 
fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också skatteverkets regler för 
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara 
för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 
vinstmedel. Internprissättningen måste ske på marknadsmässiga grunder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Koncerncontroller Marie Nilssons tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 182 Avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen 2020/2466 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att revidera taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett 
tillägg om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det 
finns särskilda skäl.   
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av allt hårdare restriktioner på grund av coronapandemin har olika 
förslag dykt upp kring hur kommunen kan stötta krogbranschen. I kommunens antagna 
taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen finns det inte någon reglering vad 
gäller möjligheten att skriva ned avgifterna. Enligt kommunjuristerna är det relativt 
vanligt att denna möjlighet finns i kommunens taxor, där exempelvis kommunstyrelsen 
har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns särskilda skäl.  
 
Krisledningsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett tillägg 
om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns 
särskilda skäl. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-01 
Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Tillståndsenheten i västra Blekinge 
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§ 183 Handlingar för kännedom december 2020 2020/556 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2020-11-12--2020-12-03. 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2020/2987 20/20 2020-11-09 Motion om uppföljning och revidering av integra- 

tionsprogram för kommunen (remitterad till 

kommunstyrelsen KF § 154/2020). 
 
2020/2958 21/20 2020-11-19 Direktionsbeslut om Budget 2021 med flerårs- 
   plan 2022-2023 
 
2018/3724 22/20 2020-12-03 Beslut 404-5491-2020 att inte överpröva  
   kommunens beslut berörande Karlshamn 6:5

  (Brandstationen) 
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§ 184 Entledigande från uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden - Tor Billing 

(SD) 2018/4242 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Tor Billings (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i krislednings-
nämnden 
 
att till ny ledamot i krisledningsnämnden efter Tor Billing (SD) utse Håkan Abramsson 
(SD) 
 
att till ny ersättare i krisledningsnämnden efter Håkan Abramsson (SD) utse Tommy 
Mikkelsen (SD). 
 
Sammanfattning 
 
Tor Billing (SD) har i mail 2020-12-03 meddelat att han avsäger sig uppdraget som 
ledamot i krisledningsnämnden. 
 
Gruppledare Björn Tenland Nurhadi har i e-post 2020-12-07 nominerat Håkan 
Abramsson till ny ledamot och Tommy Mikkelsen till ny ersättare efter Håkan 
Abramsson.  
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Tor Billing (SD) 
Nominering från Björn Tenland Nurhadi (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Krisledningsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-12-07 

Sida 40(40) 

 
 
§ 185 Avgång som styrelseledamot och förste vice ordförande i 

Karlshamnsfastigheter AB - Maria Hjelm Nilsson (C) 2018/3945 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta meddelandet om Maria Hjelm Nilssons (C) avgång som styrelseledamot och förste 
vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB till protokollet 
 
att till ny styrelseledamot i Karlshamnsfastigheter AB efter Maria Hjelm Nilssons avgång 
utse Ola Persson (C) för perioden fram till ordinarie årsstämma 2023 
 
att utse Ola Persson (C) till förste vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB.  
 
Jäv 
 
Rickard Holmberg (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige utsåg 2019-09-23 § 179 Maria Hjelm Nilsson (C) till ledamot och 
förste vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB:s styrelse. 
 
2020-12-02 har Maria Hjelm Nilsson i enlighet med 8 kap. 14 § aktiebolagslagen 
(2005:551) inkommit till fullmäktige med meddelande om att hon avgår från sina 
uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail 2020-12-02 från Maria Hjelm Nilsson (C). 
Nominering från gruppledare Mats Dahlbom (C). 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Bolagsverket via Karlshamnsfastigheter AB 
Maria Hjelm Nilsson 
Utredare Anna Persson 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 


