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Plats och tid Asarumssalen, klockan 16:00—16:20 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Jan Bremberg (S) 

 Elin Petersson (M) 
Björn Nurhadi (SD) 

 

Närvarande 
ersättare 

Håkan Abrahamsson (SD) 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
Ulla Sandgren (S) 
Ulf Ohlsson (M) 
Jan-Åke Berg (S) 
Emanuel Norén (L) 
Johnny Persson (S) 
Lars-Olof Larsson (KD) 

 

Övriga Ola Karlsson, gatuingenjör § 201 
Alice Björesund, kommunjurist § 201 
Rosita Wendell, nämndsekreterare 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 

 

Paragrafer 199 - 203  

Utses att justera Christel Friskopp (S) 

Justeringsdatum  2019-06-17 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Rosita Wendell  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Christel Friskopp 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2019-06-17 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-06-18 

Tillkännages t.o.m.: 2019-07-09 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 199 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att välja Christel Friskopp (S) att justera protokollet. 
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§ 200 Godkännande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 201 Kommunal parkeringsövervakning 2019/2108 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun skall svara för parkeringsövervakning enligt lagen om 
kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) 
 
att den kommunala parkeringsövervakningen omfattar området som motsvarar 
Karlshamns kommun 
 
att parkeringsövervakningen ska fullgöras av parkeringsvakter 
 
att parkeringsvakter förordnas av Karlshamns kommun 
 
att anlita bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag 
 
att parkeringsövervakningen fullgörs av minst 4 parkeringsvakter 
 
att ovanstående beslut ersätter beslut av kommunfullmäktige den 1987-06-15 § 124 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande beslut daterat 16 juni 1987 innehåller flera delar som behöver uppdateras: 
 

- Områdesbeskrivningen är missvisande. 
- Parkeringsövervakningen skall fullgöras med personal som är anställd av 

kommun. 
-  

Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att att-sats sex ändras till minst en parkeringsvakt och att 
att-sats tre får tillägget eller av annan teknisk lösning. 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden prövar Mats Dahlboms yrkande mot Magnus Gärdebring yrkande och 
finner att kommunstyrelsen har bifallit Mats Dahlboms yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 140/2019 Kommunal parkeringsövervakning 
Tjänsteskrivelse från trafikhandläggare Per Olsson 
Tidigare beslut KF § 124 1987-06-15 
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§ 202 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd i samband med Östersjöfestivalen 
2019, Restaurang Kronolaxen AB 2019/1695 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja Restaurang Kronolaxen AB, org.nr. 559086-8641, Kvarnvägen 1, 374 30 
Mörrum, tillfälligt serveringstillstånd för servering av vin, andra jästa alkoholdrycker och 
starköl till allmänheten den 17-20 juli 2019 i samband med Östersjöfestivalen, på 
inhägnad gräsyta vid Östra Piren, 
 
att serveringstiden är mellan kl. 11.00 och 01.00 onsdag,  
 
att serveringstiden är mellan kl. 11.00 och 03.00 torsdag-lördag, samt 
 
att serveringstillståndet förenas med de upplysningar och villkor som står 
dokumenterade i upprättat tillståndsbevis. 
 
Sammanfattning 
 
Jakob Berg har såsom företrädare för Restaurang Kronolaxen AB, org.nr. 559086-8641, 
Kvarnvägen 1, 374 30 Mörrum, 2019-04-29 med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen, ansökt 
om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för servering av spritdrycker, vin, annan 
jäst alkoholdryck samt starköl i samband med Östersjöfestivalen 2019. Ansökan 
bedöms som komplett 2019-05-10 i samband med att sista kompletteringen till ärendet 
inkommer. 
 
Sökt serveringstid är mellan klockan 11.00 och 01.00 för onsdagen, 17 juli 2019. 
Torsdag – lördag (18-20 juli 2019) önskar sökande serveringstid mellan klockan 11.00 
och 03.00.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-26 att samtliga serveringsställen i samband med 
Östersjöfestivalen ska ha en enhetlig öppettid mellan klockan 11.00 och 03.00. Utifrån 
denna bestämmelse anser Tillstånds- och tillsynsenheten i västra Blekinge att den 
utökade serveringstiden kan beviljas i enighet med ansökan.  
 
I Karlshamns kommuns riktlinjer för servering av alkohol står det att: 
Servering av spritdrycker till allmänheten bör inte beviljas i samband med festivaler och 
liknande tillställningar med undantag av servering till slutna sällskap inom ramen för 
arrangemanget.  
Enligt 8 kap 9§ alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som 
gäller enligt lagen och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av 
föreskrifterna i kommunen.  
I förarbetena till bestämmelsen understryks särskilt att kommunernas riktlinjer inte får 
avvika från alkohollagen eller anslutande föreskrifter eller ersätta den prövning som ska 
ske i det enskilda fallet. Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma en likabehandling 
inom kommunen av tillståndsansökningar och skapa en förutsebarhet. Det ska tydligt 
framgå för såväl den som söker serveringstillstånd som för allmänheten vad som gäller i 
kommunen.  
 
I de fall en ansökan avslås bör det i beslutet anges en utförlig och saklig motivering med 
angivande av de konkreta omständigheter som talar emot ett bifall till ansökan. 
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Det kan konstateras att inte någon av remissinstanserna har avstyrkt ansökan om 
spritdryckesservering och det finns inga anmärkningar mot hur verksamheten bedrevs 
under 2018 års festival.  
Det har alltså inte framkommit konkreta omständigheter som talar mot ett beviljande.  
För att avslå en ansökan är det inte tillräckligt att hänvisa till vad som anges i 
kommunala riktlinjer eller farhågor gällande ett beviljande av spritdryckesservering som 
endast är av allmän natur. 
 
Gällande sökandens utryckta önskan att servera drycken i glasflaskor står det inte 
skrivet varken i de kommunala riktlinjerna eller i något remissyttrande om något specifikt 
material att servera drycken ur. På smakfestivalen, som även den arrangeras 
återkommande årligen i samband med Östersjöfestivalen, serveras dryck ur glasflaskor. 
Undertecknad ser därmed ingen grund för att villkora t ex. enbart glasflaskor i ett 
eventuellt tillståndsbevis.   
 
Sökande har i till ansökan bifogad verksamhetsbeskrivning framför följande: 
 
Verksamhetsbeskrivningen som är bifogad ansökan lyder:  
Samma som förra året så läggs stort fokus på vår mat och dryck vi serverar, där våra 
lokala producenter hjälper oss med de bästa råvarorna. På underhållningssidan ser det 
nästan ut som förra året, musik på tors, fre och lördagkväll, mindre band 3-5 p samt 
trubadurer. 
 
Meny:  
Stort fokus på lokala producenter till vår meny:  
- 3-5 varma rätter 
- 2 kalla rätter 
- Desserter 
Dryck: 
- 5-10 sorters alkoholfria alternativ 
- 3-5 sorters öl 
- 2 sorters cider 
- 3 sorters vin 
 
Vi önskar också även i år att få ha gasol på plats för säker tillagning av vår mat samt att 
kunna hålla hög standard på maten vi lagar. 
 
Drycken önskar vi få servera ut till våra gäster på glasflaska som drycker kommer i, så 
att våra gäster själva kan få välja att dricka ur flaska eller plastglas.  
 
Under förra festivalen hade vi under 4 dagar inga ingripanden i vårt tält av vakter, vi 
avvisade dock 2 pers som jag personligen tyckte hade fått en öl för mycket och 
uppträdde otrevligt mot min personal.  I övrigt hade vi en lugn och rolig festival med 
nöjda och glada besökare.  
 
Förra året hade vi som krav på oss med 2 vakter från 18.00 samt entrévärd, under de 3-
4 första timmarna kändes detta väldigt överflödigt, detta gällande och under de senare 
timmarna då vårt evenemang inte bygger på ”fest och fylla” utan ett trevligt besök där 
fokus ligger på maten i första hand och där vi också alt våra drycker med omsorg.  
 
Vi har en stadigvarande verksamhet i Mörrum med rättigheter att servera öl, vin, 
starksprit och andra gästa drycker, vi hoppas också på att kunna få möjlighet att få 
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servera starksprit i vårt tält under Östersjöfestivalen då vi också redan har en 
verksamhet i kommunen.  
 
Jag hoppas att myndigheterna och kommun tar personlig kontakt med mig gällande 
vakter och möjligheten till att servera starksprit då jag gärna vill diskutera fram en 
lösning som passar alla.  
 
Yrkanden 
 
Christel Friskopp (S) yrkar avslag på alkoholhandläggarens förslag, första att-satsen om 
tillstånd till servering av sprit. 
 
Magnus Gärdebring yrkar bifall till alkoholhandläggarens förslag. 
 
Ordföranden, Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) och Tommy Larsson (V) 
yrkar avslag på alkoholhandläggarens förslag, första att-satsen om tillstånd till servering 
av sprit. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden prövar Magnus Gärdebrings yrkande mot sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifallit ordförandens m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Omröstning 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder Magnus Gärdebrings yrkande röstar JA. 
Den som biträder ordförandens m fl yrkande röstar NEJ. 
 
Per-Ola Mattsson (S) Nej 
Magnus Gärdebring (M) Ja 
Mats Dahlbom (C) Nej 
Charlott Lorentzen (MP) Nej 
Leif Håkansson (S) Nej 
Marie Sällström (S) Nej 
Magnus Sandgren (M) Nej 
Christel Friskoppp (S) Nej 
Jan Bremberg (S) Nej 
Marco Gustavsson (C) Nej 
Bodil Frigren Ericsson (L) Nej 
Annika Westerlund (S) Nej 
Andreas Saleskog (S) Nej 
Tommy Larsson (V) Nej 
Britt Jämstorp (KD) Nej 
 
Omröstningen utfaller med 14 Nej och 1 JA. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i 
enlighet med ordföranden m fl yrkande. 
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Beslutsunderlag 
 
Alkoholhandläggarens utredning 
 
Beslutet skickas till 
 
Restaurang Kronolaxen AB 
Polismyndigheten 
Miljöförbundet Blekinge väst 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Tillstånds- och tillsynsenheten i västra Blekinge 
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§ 203 Direktiv till nämnden för barn, ungdom och skola samt till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden utifrån lämnade resultatrapporter april 2019 
2019/1966 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att nämnden för barn, ungdom och skola samt gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden uppmanas att rapportera till kommunstyrelsen om 
beslutad planering för förändringar för 2019 i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2018-12-17 
 
att rapportering sker vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-10 
 
att nämndernas beslutade underlag ska lämnas till kansliet senast onsdag 2019-08-
28 inför ärendeberedningen måndag därpå. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska, enligt Kommunallagen 6 kap 1 § leda och samordna 
förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 i samband med beslut om Mål och 
Budget 2019 (2020-2021) att nämnderna ska ta fram en plan för 
kostnadsminskning och att kommunstyrelsens arbetsutskott får ett särskilt ansvar 
att nogsamt följa utvecklingen. Nämndernas presidier ska fortlöpande föra dialog 
med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Under våren 2019 har kommunstyrelsens arbetsutskott haft dialog med flera 
nämnder. Den 21/4 genomfördes dialog med Gymnasie- och 
vuxentutbildningsnämnden (GN) och den 28/4 genomfördes dialog med Nämnden 
för barn, ungdom och skola (BUS). 
 
Dessutom har Kommunstyrelsen haft dialog den 4/6 med BUS och har planerat in 
dialog med GN den 10/9. 
 
Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2019-04-30 som sammanställts 
och redovisas till kommunfullmäktige. I resultatrapporterna redovisas nämndernas 
bedömning av ekonomiska uppföljning av drift och investeringar för perioden med 
prognos för helår samt kortfattad ekonomisk analys. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04 att då nämnden för arbete och välfärd har 
vidtagit åtgärder och redovisar en långsiktig plan för ekonomi i balans föreslå 
kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 23 mnkr till denna nämnd för 2019. Detta 
föreslås finansieras med det prognosticerade överskottet inom finansförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade även 2019-06-04 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att omsorgsnämnden får behålla nedförhandlade hyreskostnader på 
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Östralycke och Ekegården. Bedömningen är att nämnden kommer att nå balans i 
ekonomin redan 2019. 
 
Motsvarande planer för kostnadsminskningar för innevarande år har inte 
redovisats från BUS eller GN.  
 
Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt efterfrågas BUS och GN:s planer för 
kostnadsminskningar för 2019 och att dessa nämnder, till Kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-09-10, återkommer med beslutad planering för förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-06-12, Direktiv till Nämnden för barn, ungdom och skola 
samt till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utifrån lämnade 
resultatrapporter april 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Tf Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen Martin Åsman 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
 


