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Britt Kilsäter (M) 

 Suzanne Svensson (S) 
Sara Sakhnini (S) 
Johnny Persson (S) 
Paul Hedlund (L) 
Marco Paulsson (M) 
Per Erlandsson (M) 
 

 

Närvarande 
ersättare: 
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 Anna Sunnetoft  
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Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
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§ 191 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Kerstin Gustafsson (S) och Claes-Göran Mårlind (M) att jämte ordförande justera 
dagens protokoll. 
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§ 192 Godkännande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg: 
 

- ärende 28, entledigande från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt – 
Gudrun Johansson (SD) 

- ärende 29, fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt – Tommy Mikkelsen (SD). 
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§ 193 Redovisning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson redogör för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
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§ 195 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för arbete och välfärd 2017/1627 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja nämnden för arbete och välfärd ett tilläggsanslag för 2017 om 13 334 tkr 
 
att tilläggsanslaget finansieras i 2017 års resultat. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2017-11-23, § 541, att begära tilläggsanslag från 
kommunfullmäktige för 2017 motsvarande 13 334 tkr. Förvaltningschefens bedömning är 
att underskottet inte kan täckas inom befintlig ekonomisk ram för nämnden för arbete och 
välfärd. Därav begäran om tilläggsanslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag AV 2017-11-23 § 541 Ekonomisk uppföljning januari - oktober 
2 Ekonomisk uppföljning januari - oktober 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Nämnden för arbete och välfärd 
Förvaltningen för arbete och välfärds ledningsgrupp 
Ekonom Faruk Saric 
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§ 196 Överföring av budget från fritidsnämnden till tekniska nämnden rörande parkenhetens 
serviceverksamhet samt maskiner för skötsel av isytor 2017/3538 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att befintlig budget för serviceverksamheten avseende parkenheten och tillhörande 
investeringskonto 1004 avseende maskiner flyttas från fritidsnämnden till tekniska 
nämnden 
 
att befintlig budget för maskiner för skötsel av isytor flyttas från fritidsnämnden till 
tekniska nämnden.  
 
Sammanfattning 
 
Sedan den 1 september i år har samhällsbyggnadsförvaltningen ny organisation när det 
gäller beställning/förvaltning och serviceverksamhet. En ny ledningsstruktur har införts 
som ska skapa tydlighet och bättre samordning inom förvaltningens samtliga 
ansvarsområden.  
 
I nuvarande struktur hanteras och finansieras servicetjänster spritt över kommunens 
förvaltningar, ett system som är ineffektivt och saknar tydlighet i processer för styrning 
och samordning. 
 
Förvaltningens mål är att genom gemensam struktur öka förståelsen för vårt uppdrag och 
på så sätt skapa en effektiv och tydlig organisation vilket på sikt skapar bättre arbetsklimat 
och trivsel på förvaltningen. 
 
Med hänvisning till ovanstående och som ett led i förvaltningens effektivisering föreslår 
förvaltningen att all serviceverksamhet samt maskinpark samlas inom tekniska nämnden 
ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 170/2017 Flytt av befintlig budget för nuvarande parkenhetens 

serviceverksamhet samt maskiner för skötsel av isytor 
2 Protokollsutdrag FN § 86/2017 Flytt av befintlig budget för nuvarande parkenhetens 

serviceverksamhet samt maskiner för skötsel av isytor 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 197 VA-enhetens eget kapital 2017/860 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att 3 181 tkr av VA-enhetens eget kapital flyttas till investeringsfond. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2017-06-14, § 96 att 3 181 tkr av VA-enhetens eget kapital 
flyttas till investeringsfond. 
 
VA-enheten har ett eget kapital på 3 181 tkr. Detta överskott har VA-enheten haft i 3 år och 
det betyder enligt vattentjänstlagen att de ska betala tillbaks de pengarna till abonnenterna 
om de inte lägger dem i investeringsfonden för nyinvestering. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag § 96/2017 VA-enheten Eget kapital 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 198 Renhållningstaxa för år 2018 2017/3682 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta det framlagda förslaget som innebär att renhållningstaxan för år 2018 är 
oförändrad. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB ska enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 12 oktober 2017 förslag till 
renhållningstaxa för år 2018 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2018 med följande förändring 
för Karlshamn: 
 
Renhållningstaxorna föreslås oförändrade under 2018. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa år 
2018 enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2018.  
En större revision planeras till 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2018 
2 Protokollsutdrag från styrelsemöte 2017-10-12 
3 Taxeförslag 2018 Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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§ 199 Höjning av taxa för båtplatser m.m. 2017/3873 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa ny taxa för båtplatser m.m. för säsong 2018 
 
att bemyndiga fritidsnämnden att från och med 2019 göra en årlig uppräkning av taxorna 
med 3 % med en rimlig avrundning för varje kostnadspost 
 
att taxan gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009, KF 2009-11-24 § 156, att bemyndiga teknik- och 
fritidsnämnden att årligen göra en uppräkning av taxan med 50 % av byggindex och 50 % 
av konsumentprisindex. 
 
Detta sätt att räkna ut prishöjningen upplevs vara svårt att följa av de som nyttjar 
anläggningarna. Det ger en dålig transparens och fritidsenheten önskar därför byta ut detta 
mot en årlig höjning med 3 % på Prislistan för båtplatser m.m. i Karlshamns kommun. 
 
För att klara de fördyringar som uppstått i småbåtshamnarna till följd av förändrade behov 
hos kunderna är prognosen att extrahöjningar kommer att krävas i framtiden. 
Fritidsenheten föreslår en första höjning om 5 % inför 2018 års säsong utöver den årliga 
beslutade taxehöjningen. 
 
Taxor för ”Gästhamnsplats vid brygga”, ”Ställplats Vägga kl 20:00 – 08:00” och 
”Bortforsling av t ex vaggor och vagnar” berörs inte av den föreslagna höjningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 87/2017 Höjning av taxa för båtplatser m.m. 
2 Prislista 2017 
3 Förslag prislista 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 200 Ansökan om borgensram för bolagskoncernen 2017/4063 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 245 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 45 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 1 015 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 318 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 286 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomichefen redovisar att dotterbolagen har inkommit med önskemål om kommunal 
borgensram för år 2018 om sammanlagt 1 924 mnkr. Karlshamns kommun har även en 
borgensram till moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn om 286 mnkr. Karlshamns 
kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess dotterbolag uppgår till 
2 209 800 000  om detta förslag beviljas. Utöver detta finns förslag till beslut om kommunal 
borgen till NetPort Science Park och Västblekinge Miljö AB om totalt 61 mnkr. 
 
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2018 ingår en minskning med 57 mnkr 
jämfört med föregående år. Förändringen består av följande: 
 
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 45 mnkr och Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB minskar med 5 mnkr beroende på investeringar i utbyggnad av bredband 
och värmeanläggningar samt elnät. Finansiering av investeringarna budgeteras genom 
upplåning av 37 mnkr, inkl amortering med 3 mnkr och resterande del tack vare positivt 
kassaflöde i verksamheten. 
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Karlshamnsbostäder ABs ökning med 140 mnkr beror på objektet Östralycke, etapp 4, 
där den beräknade produktionskostnaden uppgår till 226 mnkr. 
 
Karlshamns Hamn AB begär en utökad ram för investeringar med 3 mnkr samt 
oförändrad borgensram för Karlshamns Kombiterminal AB.  
 
Karlshamnsfastigheter AB fick under 2016 godkänt för byggnation av hela etapp 5 på 
Östra Piren vilket medför totalt behov av kommunal borgen med 526 mnkr. Då 
byggnationen beräknas starta under 2018 bedöms behovet av borgensram 2018 uppgå till 
286 mnkr och öka till 526 mnkr 2019. 
 
Bolag 2015 2016 2017 2018 
     
Karlshamn Energi AB 160 190 200  245 
Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB 

70 60 50  45 

Karlshamnsbostäder AB 600 700 875 1 015 
Karlshamns Hamn AB 215 273 315  318 
Karlshamns Kombiterminal 
AB 

15 15 15  15 

Karlshamnsfastigheter AB 370 526 526  286 
Summa 1 430 1 764 1 981 1 924 
     
Stadsvapnet i Karlshamn AB 306 306 306 286 
     
Totalsumma 1 736 2 070 2 287 2 210 
     
 
Beslutsunderlag 
 
Stadsvapnets protokoll 2017-12-04 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse, 2017-12-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
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§ 201 Arkivmyndighet och arkivreglemente för Miljöförbundet Blekinge Väst 2017/3221 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att förbundsdirektionen för miljöförbundet är arkivmyndighet för miljöförbundets 
verksamhetsområde 
 
att kommunalförbundet Sydarkivera utses till arkivmyndighet för sådana handlingar inom 
miljöförbundets verksamhetsområde som miljöförbundet överlämnar till Sydarkivera 
 
att godkänna arkivreglemente för miljöförbundets verksamhet. Under punkt sju ändras 
ansvarig från förvaltningschef till förbundschef. 
 
Sammanfattning 
 
Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst har i beslut daterat 2017-09-07,  
§ 44/2017, hos medlemskommunerna anhållit om förtydligande av delegation av ansvar 
som arkivmyndighet samt fastställande av arkivreglemente.  
 
Enligt förbundets förslag utses förbundsdirektionen till arkivmyndighet för 
miljöförbundets verksamhetsområde. Vidare föreslås kommunalförbundet Sydarkivera bli 
arkivmyndighet för sådana handlingar inom miljöförbundets verksamhetsområde som 
miljöförbundet överlämnar till Sydarkivera. Miljöförbundet föreslår även att förbundets 
förslag till arkivreglemente godkänns av medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Sammanträdesprotokoll, Miljöförbundet Blekinge Väst - § 44 Förtydligande av 

delegation av ansvar som arkivmyndighet samt fastställande av arkivreglemente 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 202 Policy för cykling - Karlshamn satsar på cykling 2015/4267 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna förslag till policy för cykling i Karlshamns kommun 2018-2022. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns viljeinriktning kring cykling 2018-2022 är: 
 

 Öka andelen resor som sker med cykel inom Karlshamn kommun 
 Karlshamns kommun ska uppfattas som en gång- och cykelfrämjande kommun 
 Det ska vara tryggt och säkert att cykla i Karlshamn 
 Det ska gå snabbt att cykla i Karlshamn 
 Det ska vara bekvämt att cykla i Karlshamn 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Policy 2018-2022 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) med instämmande av Anders Englesson (MP), Jens Henningsson 
(V) och Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Författningssamlingen 
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§ 203 Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017/3626 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna ”Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” i enlighet med upprättat 
förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive landstingsfullmäktige 
fattar motsvarande beslut 
 
att ”Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” ska gälla från och med 2018-
02-01 
 
att samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), ska gälla fram till och med 
2018-01-31. 
 
Sammanfattning 
 
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus ska alla utskrivningar från 
den slutna vården till hemmet ske så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren 
bedömt att patienten är utskrivningsklar. Överenskommelsen innebär att parterna är 
överens om att kommunernas ersättning till landstinget för utskrivningsklara patienter på 
individnivå enligt betalningsansvarslagen upphör 2018-02-01. 
 
Representanter från varje kommun och landstinget föreslås månatligen kontrollera 
följsamheten till överenskommelsen. Om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård 
överstiger tre dagar under tre månader i följd ska kommunen ersätta landstinget på 
individnivå från och med månad fyra. 
 
Överenskommelsen föreslås gälla från 180201 och tills vidare men med möjlighet till 
revidering inför 2019. Samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), föreslås gälla till 
och med 2018-01-31. 
 
Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård föreslås en separat övergångsbestämmelse vad 
gäller så kallade fristdagar under 2018. Individuellt betalningsansvar inträder 20 dagar 
efter att den enskilde bedömts som utskrivningsklar. Från och med 2019 gäller samma 
regler för den ekonomiska regleringen inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag ON § 206/2017 Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och 

kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
2 Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
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Beslutet skickas till 
 
Landstinget Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 204 Yttrande angående motion om fler parkeringsplatser på torget och i dess närhet 
2017/2330 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Sammanfattning 
 
I takt med ökad konkurrens om mark i centrala lägen har även Karlshamns kommun 
kommit till ett läge där det är viktigt att fundera extra över vilka centrala ytor som kan vara 
intressanta för bebyggelse istället för anläggande av ytkrävande markparkering. Att ta ett 
samlat grepp kring parkering är därför viktigt ur miljösynpunkt och nödvändigt för god 
resurshushållning med marken. Det innebär att kommunen strategiskt borde utreda på 
vilket sätt man kan tillgodose framtida parkering i takt med växande befolkning, och till 
denna hörande utbyggnad av staden. 
 
Offentliga rum och allmänna platser planeras idag utifrån människans behov, där sociala 
kontaktytor och möjlighet till möten ställs före bilen. Förtätning av befintliga bebyggda 
miljöer anpassade för människan istället för bilen ger dessutom goda förutsättningar för 
gång- och cykeltrafik och en trevligare miljö att vistas i, vilket förstärker stadens 
attraktivitet. 
 
Stortorget har under många år varit föremål för diskussioner om alternativa 
utformningsförslag för att utvecklas till en ännu attraktivare plats för handel och som den 
självklara samlingsplatsen med plats för kultur, rekreation och sociala kontakter. Under år 
2012 arrangerades en idétävling för Stortorget. I tävlingsprogrammet angavs att antalet 
parkeringsplatser på torget skulle minskas från 65 till ca 40 platser för att istället för bilen 
ge plats åt människan. Sweco AB vann tävlingen och förslaget har sedan dess bearbetats 
vidare. 
 
Under år 2014 togs en trafikutredning fram för Karlshamns innerstad ”Övergripande 
trafik- och parkeringsutredning - Karlshamns centrum”. Utifrån dagens parkeringsbehov 
och framtida planerad förtätning enligt översiktsplanens visioner dras slutsatsen att det 
inte behövs nya bilplatser för besökare inom 300 m från stadskärnan fram till år 2020. De 
bilplatser som beräknas behövas efter år 2020 bedöms bland annat kunna frambringas 
genom att avgiftsbelägga parkeringsplatser som idag är gratis och därför upptas av 
arbetstagare. Även arbetet med mobility management, det vill säga åtgärder för att öka 
andelen som går, cyklar eller åker kollektivt, beräknas minska framtida parkeringsbehov. 
 
Ärendet överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om att anordna fler parkeringsplatser på torget och i dess direkta närhet 
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Yrkanden 
 
Tor Billing (SD) yrkar bifall till motionen. Per-Ola Mattsson (S) med instämmande av Elin 
Petersson (M) yrkar avslag på motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Tor Billings (SD) bifallsyrkande gentemot Per-Ola 
Mattssons (S) och Elin Peterssons (M) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
 
Tor Billing (SD), Tommy Strannemalm (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Gudrun Johansson 
(SD), Anna Wihlstrand (SD), Ulf Lind (SD) och Mona Wettergren (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-12-18 

sid 21 av 38 

 

§ 205 Yttrande över motion om att stoppa användandet av huvudduk/slöja hos 
kommunanställda och skolelever 2017/2331 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen med hänvisning till personalchefens yttrande. 
 
Sammanfattning 
 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som föreslår att:  
 

- Karlshamns kommun inte ska tillåta slöja eller annan religiös huvudduk för 
tjänstgörande personal 

- Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av 
religiös slöja/huvudduk i syfte att täcka håret för flickor i barnomsorgen, 
grundskolan och gymnasieskolan 

- Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av 
huvudbonad inomhus för elever inom den kommunala skolan med undantaget 
studentmössa eller huvudbonad av medicinska skäl.  

 
Gällande förslaget om att inte tillåta slöja eller annan religiös huvudduk för tjänstgörande 
personal hänvisar Sverigedemokraterna till en EU-dom (egentligen två stycken C-157/15 
samt C-188/15). Domen slår fast att om en arbetsgivare ska ha rätt att förbjuda anställda 
att bära slöja krävs att företaget/organisationen hänvisar till en policy som omfattar alla 
former av symboler och uttryck, inte bara muslimska. Samt att för att kunna säga upp 
någon som bär huvudduk eller för den delen kors, så måste det grunda sig i att 
företaget/organisationen har en neutralitetspolicy som gäller alla. 
 
Som offentlig arbetsgivare i Sverige är det verksamhetens krav som styr vad som är skäligt 
att kräva när det gäller kläder på arbetsplatsen. Eftersom många redan använder slöja 
inom flera av våra verksamheter (t ex vården och barnomsorgen) idag går det inte att 
argumentera för ett förbud utifrån verksamhetens krav. Det skulle krävas ett beslut att 
förbjuda alla former av religiösa symboler i samtliga av kommunens verksamheter, vilket 
inte är aktuellt. Det är därmed en överhängande risk mot bakgrund av EU-domstolens 
beslut att ett förbud skulle ses som diskriminerande.  
 
Ärendet överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion slöja 
 
Yrkanden 
 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar på återremiss av ärendet. Per-Ola Mattsson (S) med 
instämmande av Leif Håkansson (S), Fredrik Nilsson (S), Anders Englesson (MP), Kenneth 
Hake (S) och Iréne Ahlstrand Mårlind (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Tommy Strannemalms (SD) återremissyrkande 
gentemot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Vidare ställer ordförande proposition på Per-Ola Mattssons (S), Leif Håkanssons (S), 
Fredrik Nilssons (S), Anders Englessons (MP), Kenneth Hakes (S) och Iréne Ahlstrand 
Mårlinds (M) avslagsyrkande gentemot Görgen Lennarthssons (SD) bifallsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsen förslag. 
 
Reservationer 
 
Tor Billing (SD), Tommy Strannemalm (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Gudrun Johansson 
(SD), Anna Wihlstrand (SD), Ulf Lind (SD) och Mona Wettergren (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
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§ 206 Motion om kameraövervakning på torget och andra utsatta platser i Karlshamn 
2017/1606 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen med motiveringen att Karlshamns kommun inte har ett sådant läge som 
motiverar att vidta generella åtgärder enligt motionärens förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Ulf Lind (SD) har lämnat en motion om att ge 
kommundirektören i uppdrag att redovisa kostnader samt en detaljerad s k swot-analys 
över vad kameraövervakning på utsatta platser skulle innebära för Karlshamns kommun. 
Vidare har de i motionen föreslagit att kommundirektören ska få i uppdrag att, så fort som 
möjligt, ansöka om tillstånd att kameraövervaka på utsatta platser i Karlshamn dygnet 
runt.  
 
Juridisk grund för kameraövervakning 
 
I kameraövervakningslagen anges i 9 § att tillstånd (av länsstyrelsen) skall ges vid de fall 
intresset att antingen förebygga brott och förhindra olyckor väger tyngre än intresset att 
skydda den personliga integriteten hos enskilda (”intresset att inte bli övervakad”.). 
 
Till den paragrafen anges följande i lagkommentaren i Karnov: 
 
”En avvägning ska alltså göras mellan sökandens intresse av att få bedriva övervakningen 
och intresset av att skydda de personer som kan bli föremål för övervakning mot 
integritetskränkningar. Tillstånd till kameraövervakning får bara ges, om 
övervakningsintresset väger tyngre. Vid denna avvägning är det av betydelse för 
tillståndsmyndigheten att också få information om vilka alternativa och kompletterande 
åtgärder som står till buds och om dessa kan ersätta kameraövervakningen. Om alternativa 
åtgärder är enklare att använda, mindre kostsamma och lika effektiva, minskar behovet av 
att använda kameraövervakning. 
 
Påpekas bör också att riskerna för intrång i enskildas integritet ökar, om övervakningen 
förenas med en rätt att spela in och bevara bilder eller att avlyssna eller ta upp ljud i 
anslutning till den.” 
 
Mot intresset att förebygga brott står alltså dels det förväntade intrånget i den personliga 
integriteten, och dels alternativa möjligheter till (exv) brottsförebyggande. 
 
I förarbetena (prop. 2012/13:115 s. 148) till 1998 års lag, ett förarbete som alltjämt har att 
tjäna som vägledning, anges att det bör vara lättare att få tillstånd för uppsättande av 
övervakningskameror på de platser, för vilka risken för brott anses stor. Vidare framgår av 
förarbetet att platser där allvarlig brottslighet redan har ägt rum, också lättare skall 
föranleda beviljande av kameraövervakning. Även platser där egendom av stort värde 
förvaras, möter samma möjligheter. 
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Det finns några undantag där tillstånd ej krävs. Exempel på dessa undantag är när 
kameraövervakning behövs för att öka säkerheten i trafiken, vid betalstationer, eller när 
Polismyndigheten bedriver automatisk hastighetsövervakning.  
Vidare gäller några särskilda förutsättningar vid olika slags platser. Olika krav ställs 
exempelvis mellan å enda sidan butikslokaler och å andra sidan parkeringshus, där den 
förra platsen kräver ett skriftligt avtal mellan 1) den som skall bedriva övervakningen, och 
2) någon representant för de anställda. Dessa skillnader avser de fall då någon part 
inkommer med en anmälan till länsstyrelsen. 
 
I kommunens fall är det istället fråga om en skriftlig ansökan till länsstyrelsen. En sådan 
ansökan skall innehålla uppgift om, och beskrivning av: 
 
den som skall bedriva kameraövervakningen 
 
2) ändamålen med övervakningen 
 
3) den utrustning som skall användas 
 
4) den plats där kameran skall sitta och det område som den skall bevaka, och 
 
5) de omständigheter som i övrigt är av betydelse för prövningen i ärendet. 
 
Beslutet hos länsstyrelsen skall förenas med villkor angående kameraövervakningens 
ändamål, utrustningen och det område som skall bevakas. Länsstyrelsen får också besluta 
om andra villkor, exempelvis bevarande eller annan behandling av bilder, eller andra 
omständigheter som härrör till den personliga integriteten.  
 
I samband med kameraövervakningen måste det finnas en tydlig skyltning om att sådan 
bedrivs, och om vem som bedriver den. Vid de fall någon enskild, som har kommit att bli 
övervakad, begär att få information om ändamålen bakom kameraövervakningen, måste 
den som bedriver övervakningen lämna ut sådana uppgifter (uppgiftsskyldigheten). 
 
Den bedriver kameraövervakning får inte vare sig behandla eller bevara materialet på 
något sätt som är oförenligt med syftet bakom insamlingen av materialet. Vidare skall den 
som bedriver kameraövervakning vidtaga lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i 
syfte att skydda det upptagna materialet. Åtgärderna skall vara lämpliga mot bakgrund av 
tekniska möjligheter att så göra, kostnader, risker som återfinns i samband med 
behandlingen av materialet, samt hur känsligt materialet är.  
 
Bild och ljudupptagning som har tagits upp från plats dit allmänheten har tillträde får inte 
bevaras länger än två månader. Den som handhaver med materialet har också 
tystnadsplikt, och får därmed inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja den 
information som hen erhåller i samband med utförandet av sina arbetsuppgifter.  
 
Kommunen måste få tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen fattar beslut, om det inte är 
onödigt. 
 
Ärendet överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  
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Beslutsunderlag 
 
1 Motion karlshamn kameraövervakning-dygnet-runt 
 
Yrkanden 
 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar bifall till motionen. Fredrik Nilsson (S) med instämmande 
av Per-Ola Mattsson (S) och Elin Petersson (M) yrkar avslag på motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Tommy Strannemalms (SD) bifallsyrkande gentemot 
Fredrik Nilssons (S), Per-Ola Mattssons (S) och Elin Peterssons (M)avslagsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
 
Tor Billing (SD), Tommy Strannemalm (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Gudrun Johansson 
(SD), Anna Wihlstrand (SD), Ulf Lind (SD) och Mona Wettergren (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
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§ 207 Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden - Tommy Alm (S) 
2015/118 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Tommy Alms (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-11-27 har Tommy Alm (S) begärt att få bli entledigad från 
uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Avsägelse - Tommy Alm (S) 

 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Tommy Alm 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 208 Entledigande från uppdraget som ersättare i nämnden för arbete och välfärd - Tommy 
Alm (S) 2015/119 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Tommy Alms (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse 2017-11-27 begär Tommy Alm (S) att få bli entledigad från uppdraget som 
ersättare i nämnden för arbete och välfärd. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Avsägelse - Tommy Alm (S) 

 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Tommy Alm 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 209 Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Dan Fritzsche (S) 
2014/3216 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Dan Fritzsches (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2017-11-30 begär Dan Fritzsche (S) att få bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Uppdrag som ersättare i KF - Dan Fritzche 

 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Dan Fritzsche 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 210 Entledigande från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden - Gun Hedlund (MP) 
2015/115 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Gun Hedlunds (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-12-08 har Gun Hedlund (MP) meddelat att hon önskar avsäga sig 
uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Avsägelse från Gun Hedlund (MP) 

 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Gun Hedlund 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 211 Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden - Ulf Gustavsson (S) 2015/120 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i tekniska nämnden efter Ercument Aktaran (S) utse Ulf Gustavsson (S) 
för tiden till och med 2018 års utgång.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 128, att bifalla Ercument Aktarans (S) 
avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
 
Till ny ersättare i tekniska nämnden nomineras Ulf Gustavsson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ulf Gustavsson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 212 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för barn, unga och skola - Elisabet Rosengren (S) 
2015/113 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola efter Lennart Nilsson (S) utse 
Elisabet Rosengren (S) för tiden till och med 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Fyllnadsval erfordras efter Lennart Eriksson (S).  
 
Till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola nomineras Elisabet Rosengren (S).  
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Elisabet Rosengren 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 213 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - Momma Merzi (S) 
2015/113 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola efter Sandra Ackefjord (S) utse 
Momma Merzi (S) för tiden till och med 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-18, § 153, att entlediga Sandra Ackefjord (S) från 
uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Momma Merzi 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-12-18 

sid 33 av 38 

 

§ 214 Fyllnadsval av ersättare i gymnasienämnden - Susanne Olsson (S) 2015/116 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i gymnasienämnden efter Mattias Lidehäll (S) utse Susanne Olsson (S) 
för tiden till och med 2018 års utgång.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23, § 171, att bifalla Mattias Lidehälls (S) 
avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Till ny ersättare i gymnasienämnden nomineras Susanne Olsson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Susanne Olsson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 215 Fyllnadsval av styrelseledamot i Karlshamnsfastigheter AB - Kenneth Willander (S) 
2015/378 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny styrelseledamot i Karlshamnsfastigheter AB till och med ordinarie bolagsstämma 
2019 utse Kenneth Willander (S). 
 
Sammanfattning 
 
Fyllnadsval erfordras efter Lennart Eriksson (S). 
 
Till ny styrelseledamot i Karlshamnsfastigheter AB nomineras Kenneth Willander (S).  
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kenneth Willander 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
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§ 216 Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Berith Gustavsson (S) 2015/360 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt utse Berith Gustavsson (S) efter Helén Wåhlin 
(S) för tiden till och med 2019-12-31. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 129, att bifalla Helén Wåhlins (S) avsägelse 
från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt. 
 
Till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt nomineras Berith Gustavsson (S).  
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Berith Gustavsson 
Matrikeln 
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§ 217 Handlingar för kännedom december 2017 2016/419 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga handlingarna till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige delges 2017-12-18 nedanstående handlingar för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 173/2017 Genomförandeplan kostutredning 
2 Beslut avseende budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 Miljöförbundet 

Blekinge Väst 
3 Beslut revisionsrapport delårsbokslut jan-juni 2017 Miljöförbundet Blekinge 

Väst 
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§ 218 Entledigande från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt - Gudrun Johansson 
(SD) 2015/360 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Gudrun Johanssons (SD) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Blekinge 
tingsrätt. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2017-12-16 har Gudrun Johansson (SD) meddelat att hon önskar avsäga sig 
uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Gudrun Johansson (SD) daterad 2017-12-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Gudrun Johansson 
Matrikeln 
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§ 219 Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Tommy Mikkelsen (SD) 2015/360 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt utse Tommy Mikkelsen (SD) efter Gudrun 
Johansson (SD) för tiden till och med 2019-12-31. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 218, att bifalla Gudrun Johanssons (SD) 
avsägelse från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt. 
 
Till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt nomineras Tommy Mikkelsen (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Tommy Strannemalm (SD) 2017-12-16 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Tommy Mikkelsen 
Matrikeln 


