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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-19:30. Ajournering klockan 18:40-18:55. 

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) 
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) 
Linda Winnetoft 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) 
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) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren 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) Kenneth Hake (S) 
Kerstin Gustafson (S) Vakant (S) 
Per-Ivar Johansson (C) Ola Persson (C) 
Margaretha Lennarthsson (SD) Vakant (SD) 
Veronika Hertelendy (V) Lena Johansson (V) 
    

Närvarande 
ersättare 

  
Kerstin Linde (S), Göran Svensson (S), Inger Löfblom Sjöberg (S), Elisabet 
Rosengren (S), Sofie Ekenberg (C), Britt Kilsäter (M), Stefan Nilsson (M), 
Andreas Green (M), Iman Omairat (L), Stefan Sörensson (L), Laila Johansson 
(KD) fr.o.m. § 3, Lennart Ung (KD) och Håkan Abramsson (SD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 28-52  

Utses att justera Mats Dahlbom (C) och Tommy Larsson (V) 

Justeringsdatum  2021-03-24 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Marie Sällström  
   
Justerande Digital signatur 

Mats Dahlbom 
Digital signatur 
Tommy Larsson 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-03-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-03-24 

Tillkännages t.o.m.: 2021-04-14 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 28 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Mats Dahlbom (C) och Tommy Larsson (V) att justera protokollet. 
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§ 29 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändringar: 
 

- att ärende 18 kompletteras med fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden.  
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§ 30 Förändrad nämndorganisation gällande nämnden för arbete och välfärd och 
omsorgsnämnden 2021/782 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att återremittera ärendet för framtagande av konsekvensbeskrivning. 
 
Sammanfattning 
 
Ett antal ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd har lämnat in 
meddelande om avsägelse av sina förtroendeuppdrag i den aktuella nämnden.   
 
Ett uppdrag har getts till kommunjurist och nämndkontorschef att skriva fram ett förslag 
till sammanslagning av nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden. Ett 
förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden har tagits fram där förslaget är att 
omsorgsnämnden behåller sina ansvarsområden enligt nuvarande reglemente och att 
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområden flyttas över till omsorgsnämnden.  
 
Nämnden för arbete och välfärd har för närvarande ett utskott bestående av sju 
ledamöter som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda personer. Det föreslagna 
reglementet för omsorgsnämnden innehåller ett stycke som reglerar att det ska finnas 
ett sådant utskott inom omsorgsnämnden.  
 
Förslaget innebär att omsorgsnämnden kommer att biträdas av omsorgsförvaltningen 
och förvaltningen för arbete och välfärd.   
 
Med anledning av ovan nämnda förslag föreslår arvodeskommittén 2021-03-08 följande 
ändringar på sidan 13 i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda:  
 
Årsarvode 
 
Nämnder och styrelse 
 
Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, 
beredning eller utskott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt 
följande: 
 
 
Organ Ordf Vice ordf. Övr. ledamöter Ant. ledamöter 

Utskott inom 
omsorgsnämnden***) 

1,33 0,45 *) 7 

 
Nämnden för arbete och väl- 
färd inkluderat deras utskott 

 
2,66 

 
0,95 

 
*) 

 
7 

 
*) Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1. 
***) Jourersättning utgår med samma belopp som sammanträdesarvode.  
      Sammanträdesarvode och jourersättning kan utgå samma dag. 
 
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige ändrar att-sats tre så att bisatsen om att 
uppdragen ska återkallas när paragrafen justerats utgår, samt att sista att-satsen om att 
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förklara paragrafen omedelbart justerad ändras till att besluten verkställs när de vunnit 
laga kraft.  
 
Därutöver föreslår ordföranden att kommunfullmäktige förtydligar kommunstyrelsens 
förslag om att öka antalet ledamöter till 13 stycken så att det även framgår att det avser 
en ökning till 13 stycken ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 
Nuvarande reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
Omsorgsnämndens beslut § 27/2021 
Yttrande från omsorgsnämnden, 2021-03-12 
 
Yrkanden 
 
Lars-Olof Larsson (KD), Tommy Larsson (V), Magnus Arvidsson (M), Britt Jämstorp 
(KD), Elin Petersson (M), Magnus Gärdebring (M), Ulla Olofsson (M), Magnus Sandgren 
(M) och Ulf Ohlsson (M) yrkar avslag. 
 
Mats Dahlbom (C), Per-Ola Mattsson (S) och Leif Håkansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag efter de ändringar ordföranden föreslår.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras för 
framtagande av konsekvensbeskrivning av förändringen och i andra hand avslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden börjar med att ställa återremissyrkandet under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras idag.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Magnus Arvidsson (M) begär omröstning. Följande 
propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill återremittera ärendet röstar JA.  
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 17 stycken röster på JA och 34 stycken röster på NEJ. 
 
Marie Sällström (S) NEJ 
Gertrud Ivarsson (C) NEJ 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) JA 
Per-Ola Mattsson (S) NEJ 
Annika Westerlund (S) NEJ 
Leif Håkansson (S) NEJ 
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 
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Linda Winnetoft (S) NEJ 
Tommy Persson (S) NEJ 
Lena Sandgren (S) NEJ 
Anders Karlsson (S) NEJ 
Johnny Persson (S) NEJ 
Christel Friskopp (S) NEJ 
Kerstin Gustafson (S) NEJ 
Marco Gustavsson (C) NEJ 
Mats Dahlbom (C) NEJ 
Per-Ivar Johansson (C) NEJ 
Lena Häggblad (C) NEJ 
Claes Jansson (MP) NEJ 
Charlott Lorentzen (MP) NEJ 
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 
Tor Billing (SD) NEJ 
Ulrika Berggren (SD) NEJ 
Margaretha Lennarthsson (SD) NEJ 
Tommy Mikkelsen (SD) NEJ 
Thor Ströberg (SD) NEJ 
Jonas Lingvärn (SD) NEJ 
Tommy Larsson (V) JA 
Veronika Hertelendy (V) JA 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet för framtagande av 
konsekvensbeskrivning.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunjuristerna 
Nämnden för arbete och välfärd 
Omsorgsnämnden 
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§ 31 Avsägelser från uppdrag som ledamöter och ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd 2018/3825 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att inte befria Ulla Sandgren (S) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och 
välfärd,  
 
att inte befria Sirkka Kahilainen (S) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Britt Karlsson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Anki Boklund (C) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och 
välfärd, 
 
att inte befria Bengt Källström (S) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Ted Olander (MP) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Marie Bengtsson (S) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd, samt 
 
att inte befria Linda Winnetoft (S) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
Ulla Sandgren (S), Sirkka Kahilainen (S), Britt Karlsson (SD), Anki Boklund (C), Bengt 
Källström (S), Ted Olander (MP), Marie Bengtsson (S) och Linda Winnetoft (S) har 
önskat att bli befriade från sina uppdrag som förtroendevalda i nämnden för arbete och 
välfärd.  
 
Kommunfullmäktige ska enligt 4 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) befria en 
förtroendevald från sitt uppdrag när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns 
särskilda skäl mot det. Ett skäl skulle kunna vara att någon under en tid måste kvarstå 
vid sitt uppdrag för att t.ex. en nämnd ska kunna vara beslutsför (Tom Madell och Olle 
Lundin, Kommunallagen – en kommentar, JUNO version 3, lagkommentaren till 4 kap. 6 
§ kommunallagen).  
 
Om samtliga förtroendevalda ovan befrias från sina uppdrag kommer inte nämnden för 
arbete och välfärd att vara beslutsför.  
 
Kommunstyrelsen har den 9 mars 2021 § 72 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om en förändrad nämndorganisation som innebär en sammanslagning av 
nuvarande nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden på så sätt att 
nämnden för arbete och välfärd upphör och dess ansvarsområde flyttas över till 
omsorgsnämnden. Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget innebär det 
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att samtliga förtroendevaldas uppdrag i nämnden för arbete och välfärd upphör i samma 
stund som nämnden för arbete och välfärd upphör.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22 § 30 att återremittera ärendet om förändrad 
nämndsorganisation för nämnden för arbete och välfärd samt omsorgsnämnden för 
framtagande av en konsekvensbeskrivning av förändringen. Fullmäktige gör därför 
bedömningen att begärda avsägelser inte ska beviljas för att säkerställa att nämndens 
uppgifter kan utföras till dess att nya ledamöter har valts eller en ny nämndorganisation 
har beslutats.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-11 
Avsägelse från uppdrag i AV-nämnden - Sirkka Kahilainen (S) 
Avsägelse från uppdrag i AV-nämnden - Ulla Sandgren (S) 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i AV-nämnden - Britt Karlsson (SD) 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i AV-nämnden - Linda Winnetoft (S) 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i AV-nämnden - Marie Bengtsson (S) 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i AV-nämnden - Ted Olander (MP) 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i AV-nämnden - Ankie Boklund (C) 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i AV-nämnden - Bengt Källström (S) 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Samtliga förtroendevalda som önskar avgå 
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§ 32 Val av omsorgsnämnd mandat 12 och 13 2018/3824 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att återremittera ärendet med anledning av återremiss av förslag om förändrad 
nämndsorganisation för nämnden för arbete och välfärd samt omsorgsnämnden.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har 2021-03-09 § 72 avseende förändrad nämndsorganisation 
föreslag att omsorgsnämnden utökas till 13 ledamöter och 13 ersättare. Val behöver i så 
fall göras avseende mandat 12 och 13.  
 
Kommunfullmäktiges valberedning har meddelat att mandaten ska fördelas enligt ovan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-12 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Marie Sällström (S) föreslår att ärendet återremitteras så valberedningen 
kan ta hänsyn till eventuella justeringar i samband med återremissen av förslaget om 
förändrad nämndsorganisation för nämnden för arbete och välfärd samt 
omsorgsnämnden.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige besluta 
enligt detsamma och återremitterar därmed ärendet för eventuell komplettering i 
samband med ny beredning av förslaget om förändrad nämndsorganisation för 
nämnden för arbete och välfärd samt omsorgsnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktiges valberedning 
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§ 33 Nyupplåning för år 2021 2021/233 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2021 till 
200 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enighet med finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget där investeringsbudgeten för 2021 
uppgår till 240 mnkr. I tillhörande beslutad kassaflödesbudget beräknas behovet av 
nyupplåning för att finansiera investeringarna till ca 140 mnkr.   
 
Med hänsyn till förutsättningarna i omvärlden under pågående pandemi bör hänsyn tas 
till att budgeterade förutsättningar kan förändras och att behovet av nyupplåning kan bli 
större.  
 
Hänsyn bör också tas till att det likviditetsmässigt finns en planerad återbetalning av 
skattemedel som ska ske under innevarande år. Utifrån nämnda faktorer föreslås därför 
fastställa den övre gränsen för nyupplåning under 2021 till 200 mnkr.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 
Mål och budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 34 Kommunstyrelsens investeringsbudget för projekt under 7 mnkr 2021 
2020/1899 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att tillföra driftmedel för mindre projekt om 11 708 tkr 2021, samt 
 
att finansiera behov av driftmedel till mindre projekt från kommunstyrelsens anslag till 
förfogande reserv. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har fastställt en budget för investeringar < 7 mnkr till 10 mnkr år 
2021 för hela kommunen. Tidigare har budgeten för investeringar < 7 mnkr uppgått till 
ca 50 mnkr för samtliga nämnder. Med hänsyn till kommunens ansträngda ekonomiska 
situation och höga investeringstakt har budgeten reducerats till 10 mnkr. Från 2021 har 
budgeten för investeringar < 7 mnkr flyttats till kommunstyrelsen. 
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Samtliga förvaltningar har utifrån beslutad investeringsbudget prioriterat de behov som 
finns i verksamheterna. Prioriteringsarbetet och förskjutningar av investeringar har 
resulterat i att det kvarstår ett behov av prio 1 investeringar < 7 mnkr på minst 24 mnkr 
enligt ovan tabell. Med angeläget behov avses främst investeringar i arbetsmiljö, 
säkerhet, pedagogisk utrustning och beläggningsåtgärder inom gata. Investeringar som 
skulle få betydande konsekvenser om de inte kan verkställas under 2021. Behoven av 
investeringar < 7 mnkr överstiger alltså beslutad budget från Kommunfullmäktige med 
14 mnkr. Att flytta budget från investeringar > 7 mnkr är inte möjligt då samtliga 
investeringar är pågående. Den möjlighet som finns och bedöms vara rimlig är att 
överföra outnyttjad investeringsbudget från 2020. Det outnyttjade utrymmet är inkluderat 
i låneutrymmet och kapitalkostnadsbudget 2021 och planperiod 2022-2023.  
 
En följd av att budgeten för investeringar < 7mnkr kraftigt minskat är att tjänste- 
utrymmen, som tidigare finansierats med investeringsmedel i samband med olika 
projekt, nu delvis är ofinansierade. Det saknas medel på kommunstyrelsens förfogande- 
reserv för att kompensera detta. Hänsyn måste därför tas till denna del i översynen av 
organisationen som pågår som en följd av KS beslut att minska personalkostnaderna 
med 25 mnkr 2021 och 50 mnkr 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslås med hänsyn till ovan beskrivning att överföra outnyttjad 
budget för investeringar från 2020 till investeringar < 7 mnkr 2021. Vidare föreslås att 
kommundirektören får mandat att fördela budget, under strikt restriktivitet i dialog med 
strategi och beredanderådet, mellan de olika investeringsbehoven < 7 mnkr 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för projekt under 7 mnkr 2021 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden finner kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 35 Kapitaltäckningsgaranti VA för oförutsedda kostnader som inte kan täckas av 
VA-taxan 2020/2845 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ge Karlshamn Energi Vatten AB en kapitaltäckningsgaranti som säkerställer att det 
egna kapitalet vid varje tillfälle återställs till minst det registrerade aktiekapitalet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet AB beslutade 2020-10-12, § 56 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ge Karlshamn Energi Vatten AB en 
kapitaltäckningsgaranti som säkerställer att det egna kapitalet vid varje tillfälle återställs 
till minst det registrerade aktiekapitalet. 
 
Karlshamns kommun har överlåtit VA-huvudmannaskapet till Karlshamn Energi Vatten 
AB per 1 januari 2019. 
 
Verksamheten för Vattenförsörjning och Avlopp i den allmänna VA-anläggningen styrs 
utifrån Lagen om allmänna vattentjänster, vilken bland annat innebär att VA-
verksamheten drivs utifrån självkostnadsprincip och inte får genera någon vinst. 
 
VA-verksamheten bedrivs i bolagsform, vilket innebär att bolaget omfattas av sedvanliga 
lagar och regelverk såsom aktiebolagslagen. Detta innebär en risk att situationen 
uppstår, då bolaget får en oförutsedd händelse med stora obudgeterade kostnader, 
vilket inte finansierats genom VA-taxan. Om detta innebär att bolagets egna kapital 
understiger 50 % av bolagets aktiekapital (50.000 kr), så har styrelsen enligt 
Aktiebolagslagen skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning och i värsta fall blir 
styrelsemedlemmarna personligt betalningsansvarigt för bolagets skulder. 
 
För att undvika denna situation, så behöver det finnas en kapitaltäckningsgaranti som 
säkerställer att tillskott kommer att ske i framtiden. Den innefattar en bindande men 
villkorad utfästelse mot bolaget att genomföra ett tillskott, om vissa förutsättningar 
uppfylls. Om det föreskrivs att garantin ska träda i kraft med automatik när det egna 
kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet sker automatiskt en bristtäckning genom 
att bolaget får en fordran mot den som lämnat utfästelsen. På så sätt kommer bolagets 
egna kapital aldrig att understiga den kritiska nivån. 
 
Eftersom en kommun alltid har det yttersta ansvaret för VA-försörjning enligt Lagen om 
allmänna vattentjänster så är lämpligt att Karlshamns kommun utfärdar en 
kapitaltäckningsgaranti för Karlshamn Energi Vatten AB. Det är rimligt att kommunen tar 
det ansvaret utifrån ett finansiellt perspektiv, eftersom varken vatten, värme eller fiber-
kollektivet (kunderna) bör bära denna risk. 
Kapitaltäckningsgaranti 
 
Karlshamns kommun (organisationsnummer 212000-0845) åtar sig härmed att svara för 
att det helägda Karlshamn Energi Vatten AB:s (organisationsnummer 559170-4308) 
egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. 
Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital, avskrivning 
av fordringar eller på annat sätt. 
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Denna garanti gäller från räkenskapsåret 2020 och fram till dess att bolagsstämma ägt 
rum närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Garantin gäller endast så länge 
Karlshamns kommun kvarstår som ägare till bolaget. 
 
Genom beslut i kommunfullmäktige bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de 
åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
Protokollsutdrag SV § 56.2020 Kapitaltäckningsgaranti VA för oförutsedda 
kostnader som inte kan täckas av VA-taxan 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 36 Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
2018/3740 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att revidera bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda enligt förslag, samt 
 
att uppräkning av ersättningar enligt ändringen av riksdagsmannaarvodet görs från och 
med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
bygger på riksdagsmannaarvodets storlek. Riksdagen justerar sitt arvode årligen i 
januari och november. Det står i kommunens bestämmelser att kommunen justerar 
arvodena efter riksdagsmannaarvodets storlek årligen den 1 november och att det nya 
arvodet börjar gälla från och med 1 januari året efter.  
 
I och med att Riksdagen justerar sitt arvode både i januari och i november årligen bör 
Karlshamns kommuns bestämmelser revideras så att det blir lättare att följa 
riksdagsmannaarvodet. Därför föreslås att skrivningen om riksdagsmannaarvodets 
belopp samt tidpunkt för justering av arvodet tas bort ur kommunens bestämmelser. Ny 
skrivning föreslås enligt följande: Karlshamns kommuns årsarvoden för förtroendevalda 
politiker baseras på riksdagsmannaarvodets storlek och justeras enligt detta.    
 
Arvodeskommittén har vid sammanträde 2021-03-08 gjort några mindre kompletteringar 
i bestämmelserna, dessa är markerade i grönt i bifogat förslag till reviderade 
bestämmelser.   
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till revidering av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 2021-03-08 
Protokollsutdrag ARVODE § 7/2021 Revidering av bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Protokollsutdrag KSAU § 46/2021 Revidering av bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga nämndsekreterare 
Samtliga kommunala bolag 
Samtliga kommunalförbund 
HR-chefen 
Lönechefen 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Författningssamlingen 
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§ 37 Revidering av bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 2020/3163 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderad bolagsordning, under §§ 3 och 4, för Karlshamn Kombiterminal AB. 
 
Sammanfattning 
 
Föreslag om att ändra bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB under §§ 3 och 4 
föreligger. 
 
Förändringarna avser i § 3 tillägg av föremål för bolagets verksamhet till att omfatta 
godshantering av järnvägs- och landtransport samt därtill relaterad tjänster inom 
hantering och lagring.  
 
Under § 4 görs tillägg om att bolagets syfte är att bedriva och utveckla en rationell och 
kostnadseffektiv godshantering för landtransporter och lagring, väl anpassad och 
integrerad i godsflödet. Bolaget ska tillsammans med näringsliv och Karlshamns 
kommun bidra till att Karlshamn och dess region utvecklas som ett godstransport- och 
logistikcentrum. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 62/2020 Revidering av bolagsordning för Karlshamn 
Kombiterminal AB 
Bolagsordning Karlshamn Kombiterminal AB 2019-01-01 
Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB, förslag till revidering 
 
Beslutet skickas till 
 
Bolagsverket 
Författningssamlingen 
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§ 38 Reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB 
(VMAB) 2021/594 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna föreslagen reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv för 
Västblekinge Miljö AB, samt  
 
att föreslå 2021 års årsstämma i bolaget att fastställa desamma. 
 
Sammanfattning 
 
VMAB är ett kommunalt miljöbolag med uppdrag att samla in, samordna, hantera och 
behandla avfall från kommunerna i västra Blekinge: Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg. Genom ett samarbetsavtal anförtror kommunerna åt VMAB det som 
ankommer på kommunerna enligt kap 15 i miljöbalken (1998:808). I uppdraget ingår 
även handel och transport med avfall och återvinningsprodukter. 
 
VMAB ägs av Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner enligt följande: 
Karlshamn: 50 procent, 
Sölvesborg: 25 procent och 
Olofström: 25 procent. 
 
Verksamheten drivs från VMAB:s anläggning i Mörrum. Verksamhet finns även vid 
återvinningscentraler (ÅVC) i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
 
Bolaget leds av en styrelse med nio ordinarie ledamöter (och lika många suppleanter), 
varav tre ledamöter från respektive ägarkommun. 
 
Ägarnas styrinstrument i form av bolagsordning och ägardirektiv reviderades senast år 
2010, enligt vad som kunnat utläsas. Mycket har förändrats sedan dess varför behov 
föreligger av en modernisering av bolagsordning och ägardirektiv. Bakom dessa 
styrdokument finns mellan ägarna ett aktieägaravtal och ett samarbetsavtal från 
tidpunkten vid bildandet av bolaget 1979. 
 
Förslagen till reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv har under en längre tid 
beretts i ägarsamrådet Blekinge Väst. Revideringarna har diskuterats med bolagets 
ledning varvid synpunkter inhämtats och klargörande gjorts. 
 
På sammanträde 2021-01-13 beslöt samrådet Blekinge väst att rekommendera 
ägarkommunerna att godkänna föreslagna styrdokument och att föreslå årstämman 
2021 att fastställa dessa. 
Förslaget till den reviderade bolagsordningen framgår av bilaga 1. 
 
Bolagsordningen innehåller gängse stadganden angående bl a företagsnamn, säte, 
verksamhetsföremål, ändamålet med bolagets verksamhet, aktiekapital, antal aktier. 
Vad gäller bolagsorganen finns stadganden angående bl a styrelse, revisorer, 
lekmannarevisorer, årsstämma. Vad gäller relationen till ägarna finns stadganden 
angående bl a fullmäktiges rätt att ta ställning och kommunstyrelsens uppsikt. 
 
Förslaget till det reviderade ägardirektivet framgår av bilaga 2. 
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Genom revideringen har tidigare parallella direktiv till bolaget Sydostkemi AB tagits bort 
då detta bolag ej längre existerar. Vidare har direktiven moderniserats och anpassats till 
gällande lagstiftning, t ex kommunallag. 
 
I materiellt avseende är ägardirektivet ett komplement till bolagsordningen. 
 
I direktivet behandlas bl a kommunens ledningsfunktion, stadganden angående bolagets 
verksamhet, bolagets ändamål, fullmäktiges ställningstaganden i vissa viktigare frågor, 
stadganden om ekonomiska förhållanden (bl a ekonomiska mål, finansiering, 
förvaltningsberättelsen, budget och verksamhetsplan), stadganden angående vissa 
bolagsorgan. 
 
Gemensamt för de båda styrdokumenten är att de, för att äga giltighet gentemot 
bolaget, ska fastställas av bolagets bolagsstämma/årsstämma. 
 
I bilaga 3 och 4 återfinns två jämförelser mellan gällande styrdokument och de nu 
föreslagna reviderade. I dessa dokument gäller följande koder: 
Svart text – text kvar sen tidigare 
Genomstruken text – tas bort 
Röd text – ny text. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11 
Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB slutlig version 2021-02-05 
Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB slutlig version 2021-02-05 
Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB med korrigeringar version 2021-01-07 
Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB med korrigeringar version 2021-01-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) 
Författningssamlingen 
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§ 39 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 4 2020 2020/112 

 
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.  
 
För perioden rapporteras totalt 3 individrapporter som fördelas enligt följande: 
3 permanent boende SoL. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08 
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24, § 18. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 40 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 4 2020 2020/95 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § 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. 
 
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut 
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med 
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen,  
kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisorerna. 
 
För perioden rapporteras totalt 8 individrapporter som fördelas enligt följande: 
1 särskilt boende enligt SoL   
6 boende vuxna enligt LSS   
1 avlösarservice i hemmet enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08 
AV-nämndens beslut 2021-02-25, § 36 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 41 Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2021-02-04 - 2021-03-11 
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 2021-02-03. 
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2021-02-04 – 2021-03-11. 
 
KRISLEDN § 12/2021 Förlängning av 
beslut rörande avgiftsfria uteserveringar 
2020/2466 

att förlänga beslutet rörande avgiftsfria 
uteserveringar till att gälla till och med 
2022-03-31, samt 
 
att förlänga beslutet rörande att 
kommunal markyta för exponering utanför 
affärslokal ska kunna nyttjas av 
affärsinnehavare utmed gångfartsområde 
och gågata utan kostnad till och med 
2022-03-31. 

 
Beslutsunderlag 
 
Stabssekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11 

 Protokollsutdrag KRISLEDN § 12/2021 Förlängning av beslut rörande avgiftsfria  
uteserveringar 
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§ 42 Interpellation om god revisionssed 2021/814 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att interpellationen inte får ställas. 
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktigeledamot Björn Tenland Nurhadi (SD) har 2021-03-03 lämnat in en 
interpellation ställd till revisorernas ordförande. I kommunfullmäktiges arbetsordning § 
29 regleras vilka personer en interpellation får ställas till. Enligt arbetsordningen får en 
interpellation ställas till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, till ordföranden i en 
nämnd eller dess utskott, till ordföranden i en fullmäktigeberedning, till ordföranden i 
sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, till ordföranden i ett kommunalförbund 
samt till ordföranden i en gemensam nämnd. Det innebär att en interpellation inte får 
ställas till revisorernas ordförande.  
 
Bakgrund 
 
Av 5 kap. 59 § 1 st. KL framgår att interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas 
till ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt 
som fullmäktige bestämmer. Vilka dessa är regleras i fullmäktiges arbetsordning. I 
förarbetena framgår att det inte i något fall bör öppnas en möjlighet att interpellera 
revisorerna med hänsyn till den särställning som de intar bland de förtroendevalda 
(prop. 1990/91:117 s. 86). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-08 
Interpellation från Björn Tenland Nurhadi (SD), 2021-03-03 
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§ 43 Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Ulf Lind 
(SD) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Ulf Linds (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Ulf Lind (SD) har i mail 2021-02-17 uppgivit att han avsäger sig uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige på grund av flytt från kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Ulf Lind (SD) 2021-02-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 44 Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Tony 
Viberg (V) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Tony Vibergs (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Tony Viberg (V) har i mail 2021-03-02 meddelat att han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Tony Viberg (V) 2021-03-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 45 Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Emma 
Eriksson (SD) 2018/3824 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Emma Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
att välja Albin Yxell (SD) till ersättare i omsorgsnämnden för tiden fram till 2022 års 
utgång.  
 
Sammanfattning 
 
Emma Eriksson (SD) har i mail 2021-02-19 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Gruppledare Björn T Nurhadi (SD) har nominerat Albin Yxell (SD) till ny ersättare i 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Emma Eriksson (SD) 2021-02-19 
Nominering från gruppledare Björn T Nurhadi 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 46 Fyllnadsval av lekmannarevisor i Kreativum i Blekinge AB - Jörgen Kronsell 
(MP) 2018/3804 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Thomas Nilssons (C) avsägelse från uppdraget som lekmannarevisor i 
Kreativum i Blekinge AB  
 
att utse Jörgen Kronsell (MP) till ny lekmannarevisor i Kreativum i Blekinge AB för tiden 
till och med avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
Thomas Nilsson (C) har i mail 2021-02-24 avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i 
Kreativum i Blekinge AB. 
 
Revisorerna beslutade 2021-02-19, § 1, utse Jörgen Kronsell (MP) till ny 
lekmannarevisor i bolaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas beslut 2021-02-19, § 1 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Jörgen Kronsell 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-22 

Sida 30(38) 

 

§ 47 Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Kreativum i Blekinge AB 2019/1212 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Jonas Knutssons avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Kreativum i Blekinge AB 
 
att till ny ledamot i styrelsen för Kreativum i Blekinge AB utse Håkan Ljungbeck för tiden 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023 
 
Sammanfattning 
 
Jonas Knutsson har i mail 2021-03-02 avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Kreativum i Blekinge AB. 
 
Håkan Ljungbeck är föreslagen till ny ledamot i styrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Jonas Knutsson 2021-03-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Håkan Ljungbeck 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
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§ 48 Inkomna motioner mars 2021 2021/448 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande motioner har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning: 
 
 Motion om energiplan – Per Erlandsson (M) och Magnus Sandgren (M) 
 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen – Emanuel Norén (L), Bodil 
Frigren Ericsson (L), Lars-Olof Larsson (KD), Britt Jämstorp (KD), Ulla 
Olofsson (M), Magnus Arvidsson (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
 
Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken – Björn T Nurhadi 
(SD), Tor Billing (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 49 Handlingar för kännedom mars 2021 2021/447 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2021-02-04—03-11 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2021/546 5/21 2021-02-09 Förstudie (granskningsrapport) av nämnden för 
   arbete och välfärds (AV-nämndens) arbete för 
   en ekonomi i balans 
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§ 50 Interpellation om närvaro vid sammanträden 2021/894 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att interpellationen ska få ställas, samt  
 
att svaret tas till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Tor Billing (SD) följande interpellation till 
kommunfullmäktiges ledamot Emanuel Norén (L): 
 
Vid flera tillfällen har jag uppmärksammat att politiker inte riktigt varit närvarande vid 
sina möten. Vid ett möte var där en politiker som lämna mötet direkt efter uppropet, vid 
ett annat möte kunde man se hur en politiker kör bil samtidigt som mötet pågick.   
Transportstyrelsen gjorde en undersökning 2017 där 10% svarade att man som förare 
varit med om någon form av incident i trafiken i samband med ett samtal i 
mobiltelefonen. Detta innebär att man trots samtal har båda ögonen på vägen, hur 
statistiken skulle se ut om den gjordes på videosamtal där det krävs att man deltar med 
ett helt annat fokus är förmodligen en annan. Inte minst om man behöver skriva ett 
yrkande under färden eller titta på en presentation.  
 
Enligt Trafikordningen 4 kap, 10 e § står det; ”vid färd på väg med motordrivet fordon får 
föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan 
kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet”. 
Kommunallagen å andra sidan ger möjlighet att hålla möten för nämnder och 
kommunfullmäktige på distans. För att få göra detta krävs dock att alla ledamöter kan 
se och höra varandra samt delta på lika villkor i mötet. 
 
Deltagare på distans ska sitta så till att de syns och hörs väl för alla andra deltagare, 
både på distans och fysiskt i möteslokalen. De bör även sitta så att inga störande ljud 
hörs för andra deltagare. När man deltar på ett distansmöte är det viktigt att sitta på en 
tyst och avskild plats med så få störmoment som möjligt.  
Trafikförordningen undantar exempelvis polis men ”den medger att polis under 
tjänsteutövning, endast om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver 
det, får undantas från förbudet”. 
 
Att sitta i en kommunstyrelse och dessutom gå in och vara ordinarie ledamot kräver full 
uppmärksamhet där bland annat presentationer med bilder visas samtidigt som man ska 
representera de medborgare som gett en förtroende.  
 
Hur ser du på lämpligheten att köra bil samtidigt som att medverka på ett visuellt möte 
av demokratisk aspekt som kräver full fokus?  
 
Tror du att man kan uppfylla lagen med att ”ledamöter kan se och höra varandra samt 
delta på lika villkor i mötet” under tiden man kör bil och ska vara uppmärksam på 
trafiken?  
Anser du att man som politiker har ett visst moraliskt ansvar gällande hur vi 
kommunicerar till våra medborgare, i såväl som på sociala medier till hur vi agerar i 
samhället? 
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Emanuel Norén, ledamot i kommunfullmäktige, svarar följande: 
 
Tor Billing (sd) har ställt ett antal frågor till mig som jag avser svara på. Funktionen med 
att ställa interpellationer var ju tidigare enbart möjlig till ordförande i en nämnd, styrelse 
eller till annan förtroendevald med särskilt ansvarområde. Sedan Kommunfullmäktige 
antog en ny arbetsordning är det dock möjligt att ställa samma typ av frågor också till 
enskilda leda-möter. Detta är i grunden positivt och möjliggör en demokratisk diskussion 
om viktiga politiska frågor, om uppdraget men framförallt de utmaningar vår kommun 
står inför.  
 
Vi har till exempel en kommun som befinner sig på ruinens brant, massiv kritik från 
revisorerna på en mängd olika områden, en havererad AV-nämnd, ett näringslivsklimat i 
botten-skiktet, misslyckade satsningar som radas på hög, en förvaltningschef som slår 
larm om massavhopp bland anställda och neddragningar inom välfärden, bara för att 
nämna några områden. Detta till trots väljer alltså Tor Billing (sd)  att helt förflytta fokus 
till det han uppenbarligen ser som mer angeläget. Huruvida jag deltagit i ett möte från 
bilen. 
 
Hur ser du på lämpligheten att köra bil samtidigt som att medverka på ett visuellt möte 
av demokratisk aspekt som kräver full fokus? 
 
Det är korrekt uppfattat att så skedde. Någon tog en skärmdump under mötet och utan 
mitt medgivande publicerade denna på sociala medier. Jag konstaterar att avsändaren 
under två timmars tid också deltog i den efterföljande debatten som uppstod. I takt med 
digitaliseringen utvecklas också tekniken som möjliggör för människor att vara 
interaktiva på ett enkelt och tryggt sätt. Dock är det ännu människor som troligen 
behöver uppdatera sina kunskaper för att fullt ut kunna delta. Våra egna möten där 
ledamöter ännu inte anammat de möjligheter som erbjuds är bara ett exempel. Som ett 
rakt svar på din fråga Tor, nej jag har inga problem att följa ett möte med ett headset. 
Min förmåga att aktivt lyssna påverkas inte av att jag framför ett fordon. I sam-
manhanget kan jag nämna att jag under min tid som politiker märkt hur ledamöters 
engagemang och delaktighet under fysiska möten lämnar övrigt att önska. En rad 
politiker har aldrig yppat ett ord på möten än mindre lagt yrkanden eller förslag. Detta 
om något är desto mer anmärkningsvärt då inflytandet och makten du som 
förtroendevald får inte tas på allvar utan helt nonchaleras genom passivitet och 
ointresse. 
 
Tror du att man kan uppfylla lagen med att ”ledamöter kan se och höra varandra samt 
delta på lika villkor i mötet” under tiden man kör bil och ska vara uppmärk-sam på 
trafiken?  
 
Lagen du hänvisar till har föranlett SKR att tillskriva regeringen om ett förtydligande. 
SKR anser nämligen inte att det ska behövas att den som har ordet är synlig och hörbar 
för alla som deltar i mötet utan att det bör räcka med att de kan följa det som är centralt 
för sammanträdet. I det aktuella fallet som orsakat din fråga var allt material utsänt 
sedan tidigare. Tjänstepersoner skulle presentera detta material och i förekommande 
fall muntligt komplettera. Ledamöter i Kommunstyrelsen skulle även ges tillfälle till 
frågor. 
 
Anser du att man som politiker har ett visst moraliskt ansvar gällande hur vi kom-
municerar till våra medborgare, i såväl som på sociala medier till hur vi agerar i 
samhället? 
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Frågan är naturligtvis retoriskt ställd och jag tror alla som sitter i denna församling anser 
att vi självklart har det. Vi som politiker har många sa-ker att förhålla oss till och många 
krav, så pass många att den optimala politikern knappast existerar. Vi kan däremot lära 
av både egna och andras misstag och vi kan hjälpa varandra. Vi kan tillsammans skapa 
ett gott debattklimat, hedra och respektera varandras olikheter och vi kan på ett seröst 
vis ta oss an våra gemensamma utmaningar. Vi kan lyhört lyssna på medborgare och 
visa engagemang för sådant som påverkar dem. Vi kan vara prestigelösa och erkänna 
när vi fattar fel beslut, erkänna att vi inte kan uppfylla ett löfte. Vi kan vara relevanta och 
låta medborgare förstå varför vissa beslut behöver fattas. Vi kan prioritera och tydligt 
våga stå för det. Utifrån min liberala kompass ser jag också för-mågan och insikten om 
att alltid komma ihåg att vårt uppdrag är människors frihet och inte förfalla till att förklara 
eller försvara systemet. En god politiker slutar aldrig uppröras över människors ofrihet 
även när politikern har förmånen att bestämma. 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att interpellationen inte ska få ställas.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige besluta att 
interpellationen ska få ställas.  
 
Bodil Frigren Ericsson begär omröstning. Följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som anser att interpellationen får ställas röstar JA. 
Den som anser att interpellationen inte får ställas röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 36 stycken röster på att interpellation ska få ställas och 15 
stycken röster på att interpellationen inte får ställas.  
 
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 
Linda Winnetoft (S) JA 
Tommy Persson (S) JA 
Lena Sandgren (S) JA 
Anders Karlsson (S) JA 
Johnny Persson (S) JA 
Christel Friskopp (S) JA 
Kerstin Gustafson (S) JA 
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Marco Gustavsson (C) JA 
Mats Dahlbom (C) JA 
Per-Ivar Johansson (C) JA 
Lena Häggblad (C) JA 
Claes Jansson (MP) JA 
Charlott Lorentzen (MP) JA 
Magnus Gärdebring (M) NEJ 
Elin Petersson (M) NEJ 
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) JA 
Mona Wettergren (SD) JA 
Görgen Lennarthsson (SD) JA 
Tor Billing (SD) JA 
Ulrika Berggren (SD) JA 
Margaretha Lennarthsson (SD) JA 
Tommy Mikkelsen (SD) JA 
Thor Ströberg (SD) JA 
Jonas Lingvärn (SD) JA 
Tommy Larsson (V) JA 
Veronika Hertelendy (V) JA 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att interpellationen ska få ställas.  
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§ 51 Interpellation om konsertsal på Piren 2021/899 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att svaret tas till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Magnus Gärdebring (M) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Per-Ola Mattsson: 
 
Karlshamn är mitt uppe i en ekonomisk kris och hela kommunen kämpar med att få 
kontroll på den kommunala ekonomin. Samtidigt pågår ett mycket viktigt 
utvecklingsprojekt i form av Etapp 5 på Östra Piren. Det är välkänt att projektet är kantat 
av många frågetecken. Det är fortfarande högst oklart vad konsertlokalen får för 
ekonomiska konsekvenser för kommunen och vilka löften som är givna till 
Karlshamnsfastigheter AB. Vi är mycket positiva till satsningen på NetPort Science Park 
men vi kan inte se att en konsertlokal faller in under konceptet och borde således inte 
ingå i projektet. Helt oavsett lämpligheten med att bygga en ny konsertlokal måste 
korten snarast läggas på borde och en kostnadskalkyl presenteras för att bedöma de 
ekonomiska konsekvenserna.  
 
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 
 
Finns det något ingånget avtal mellan Karlshamns Kommun och Karlshamnsfastigheter 
AB vad avser konsertlokal? 
 
Vilka årliga kostnader räknar kommunstyrelsens ordförande att Karlshamns kommun i 
rådande ekonomiska kris har råd att binda upp sig för? 
 
Kan Kommunstyrelsens ordförande tänka sig avbryta planerna på en kommunal 
konsertlokal i Etapp 5? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) svarar följande: 
 

1. Det finns inga avtal mellan Karlshamns kommun och Karlshamnsfastigheter AB 
vad avser konsertlokal. 

 
2. Frågan blir irrelevant då den är knuten till fråga 1 där svaret på fråga ett är att det 

inte finns några avtal mellan Karlshamns kommun och Karlshamnsfastigheter AB 
vad avser konsertlokal. 

 
3. Det finns inga avtal mellan Karlshamns kommun och Karlshamnsfastigheter AB 

vad avser konsertlokal 
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§ 52 Fyllnadsval av lekmannarevisor i Cura Individutveckling - Thomas Nilsson (C) 
2018/3804 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Thomas Nilsson (C) till ny lekmannarevisor i Cura Individutveckling till och med 
avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
Jörgen Kronsell har föreslagits som lekmannarevisor i Kreativum AB och lämnar då sitt 
uppdrag som lekmannarevisor i Cura Individutveckling.  
 
Revisorerna föreslår att Thomas Nilsson utses till ny lekmannarevisor för Cura 
Individutveckling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas beslut 2021-03-12, § 2 
 
Beslutet skickas till 
 
Cura Individutveckling 
Thomas Nilsson 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
 
 
 
 


