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Plats och tid Rådhussalen, klockan 14:00—14:15 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Annika Westerlund 1:e vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 2: e vice ordförande (C) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Per Erlandsson (M)  Elin Petersson (M)  
Andreas Saleskog (S)  Sara Sakhnini (S)  

Närvarande 
ersättare 

  
Jan-Åke Berg (S), Anna Arild (M), Vivianne Andersson (S), Iréne Ahlstrand 
Mårlind (M), Ulf Lind (SD), Kenneth Svanberg (L) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Mats Sellfrid, ekonomichef  
Erik Bergman, kanslichef  

Paragrafer §§ 327 - 332  

Utses att justera Tor Billing 

Justeringsdatum  2018-12-17 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande …………………………………………  
 Tor Billing  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2018-12-17 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-12-17 

Tillkännages t.o.m. 2019-01-07 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2018-12-17 

Sida 3(10) 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 327 Val av justerare ...................................................................................................................4 

§ 328 Godkännande av dagordning ..............................................................................................5 

§ 329 Instruktion till ägarombud i Västblekinge Miljö AB med anledning av 
aktieägartillskott 2018/3831 ..........................................................................................................6 

§ 330 Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 2018/2892 ..........................................................7 

§ 331 Justering av sammanträdestider 2019 2018/3363 .............................................................9 

§ 332 Val av politiska samordnare mandatperioden 2019-2022 2018/4353 .............................10 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2018-12-17 

Sida 4(10) 

 

§ 327 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Tor Billing att justera protokollet 
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§ 328 Godkännande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att lägga till ärende Justering av sammanträdestider 2019 
 
att lägga till ärende Val av politiska samordnare mandatperioden 2019-2022 
 
att därmed fastställa dagordningen 
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§ 329 Instruktion till ägarombud i Västblekinge Miljö AB med anledning av 
aktieägartillskott 2018/3831 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta instruktion till ägarombudet inför fortsatt bolagsstämma i Västblekinge Miljö AB 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) har under november månad inkommit till 
ägarkommunerna (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström) med begäran om 
aktieägartillskott om totalt 18 100 tkr. Bakgrunden är att mer än halva aktiekapitalet är 
förbrukat då nya beräkningar gjorts gällande deponierna. 
 
Kommunstyrelsen har 2018-12-04 § 278 föreslagit kommunfullmäktige besluta anvisa 
ett villkorat aktieägartillskott till VMAB om 9 050 tkr. Kommunfullmäktige beslutar i 
ärendet 2018-12-17.  
 
I stämmohandlingarna till VMAB:s bolagsstämma 2018-12-13 behandlas två punkter 
förutom formalia: 

- Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns uttalande 
- Bestämmande om kapitaltillskott till bolaget 

 
Stämman ajournerades vid den förstnämnda punkten ovan och återupptas 2018-12-21. 
För att ägarombudet ska kunna agera krävs en instruktion till ägarombudet.  
 
Kommunfullmäktige antar följande instruktion: 
 
Ombudet ska yrka på ett fastställande av kontrollbalansräkningen under förutsättning av 
att bestämmelserna i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen är uppfyllda.  
 
Ombudet ska yrka på att bolaget inte ska gå i likvidation.  
 
Ombudet ska yrka på att genomföra det villkorade aktieägartillskottet på 9 050 tkr till 
bolaget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-13 
Stämmohandlingar  
Protokollsutdrag KS § 278/2018 Aktieägartillskott VMAB 
 
Beslutet skickas till 
 
Ägarombud Per-Ola Mattsson 
Västblekinge Miljö AB 
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§ 330 Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 2018/2892 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa mål och budget för 2019, innefattande inriktningsmål samt drift- investering-
, finansiering- och resultatbudget, som kommunens Mål och Budget 2019 och 
flerårsplan för 2020 och 2021. 
 
Fastställd resultatnivå är för år 
2019 7 687 tkr 
2020 19 763 tkr 
2021 20 288 tkr 
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år 
2019 250 000 tkr 
2020 250 000 tkr 
2021 250 000 tkr 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr 
 
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt understigande 7 mnkr 
 
att konstatera att skattesatsen, i enlighet med tidigare beslut, är oförändrad om 21,76 
med hänsyn tagen till genomförd skatteväxling 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta 
dokument, ”Mål och budget 2019 och flerårsplan 2020-2021”. 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningsanslag 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna deltar ej i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Den efter valet formerade koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet 
och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021.  
 
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa 
arbeten och välstånd, men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. 
Särskild fokus kommer att läggas på att få ner sjuktalen i kommunen bland annat genom 
utveckling av arbetstidsmodeller. 
 
För att klara finansieringen under 2019 föreslås att samtliga verksamheter genomlyses, 
att effektivisering genomförs i samtliga nämnder samt att kostnaden för sjukfrånvaron 
kraftigt minskas. Arbetet med ständiga förbättringar, automatiseringar och 
effektiviseringar i den kommunala organisationen måste snabbas upp. 
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Alla nämnderna ska ta fram en plan för kostnadsminskning och kommunstyrelsens 
arbetsutskott får ett särskilt ansvar att nogsamt följa utvecklingen. Därför ska 
nämndernas presidier fortlöpande föra dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-04 behandlades, vilket visade sig i 
efterhand, inte det kompletta budgetförslaget (investeringsbudgeten). Därför 
behandlades budgeten även vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2018-12-17. 
 
Beslutsunderlag 
 
Reviderad Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Helägda bolag 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichefen 
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen 
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§ 331 Justering av sammanträdestider 2019 2018/3363 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa in sammanträdet den 8 januari 
 
att flytta sammanträdet den 7 maj flyttas till den 6 maj kl 13:30 
 
Sammanfattning 
 
Sammanträdestiderna för 2019 behöver justeras.  
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare Rosita Wendell 
Hemsidan 
Sammanträdeskalender 
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§ 332 Val av politiska samordnare mandatperioden 2019-2022 2018/4353 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att välja följande samordnare med tillhörande uppdrag för mandatperioden 2019-2022 
 
Utbildnings- och kulturfrågor Mats Dahlbom (C) 
Omsorgs- och välfärdsfrågor Marie Sällström (S) 
Hållbar utveckling  Charlott Lorentzen (MP) 
Landsbygds och skärgårdsfrågor Marco Gustavsson (C) 
Demokrati- och folkhälsofrågor Andreas Saleskog (S) 
 
att ta till protokollet att Per-Ola Mattsson (S) har ett samordningsansvar för 
samhällsbyggnadsfrågor 
 
Sammanfattning 
 
Styrande koalition har rätt att utse politiska samordnare för de olika politiska 
sakområdena. Samordnarna arvoderas i enlighet med arvodesbilagan.  
 
Då Per-Ola Mattsson är tillika kommunstyrelsens ordförande tas till protokollet att han 
har ett särskilt, politiskt, samordningsansvar för samhällsbyggnadsfrågor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 


