
    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE    Sammanträdesdatum

2018-11-26

Plats och tid Furulundsskolans Aula 2018-11-26, kl. 15:00 – 20:25.
Ajournering 15:10-15:20, 16:20-16:45, 18:55-19:05, 19:45-19:50.

Beslutande Se sid. 2 och 3.

Ej tjänstgörande ersättare Se sid. 2 och 3.

Övriga närvarande Se sid. 2 och 3.

Justerare Louise Erixon SD och Ayman Fares S

Justeringens plats och tid Sölvesborg, kommunkansliet 2018-11-30, kl 14.00.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 137 - 176
Ann-Louise Cato 

Ordförande

Arne Bogren
Justerare

Louise Erixon       Ayman Fares

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum 2018-11-26

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-03 Datum då anslaget tas ned 2018-12-24

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
Ann-Louise Cato
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NÄRVARO
Johanna Beijer S
Jimmy Åkesson SD
Emilie Pilthammar M
Jens Melander S     /i Heléne Björklund, S, frånvaro/
Louise Erixon SD
Ayman Fares S
Kith Mårtensson M
Benny Karlsson SD
Alexander Nilsson S
Robert Lindén SD
Ulf Svensson C
Viveka Olofsson S
Niklas Joelsson M
Casper Borgström SD
Willy Söderdahl V
Anders Jönsson SoL
Daniel Berg S
Peter Thyrén SD
Sten-Inge Henningsson KD, §§ 137-141            /i Robert Manea KD, frånvaro/
Robert Manea KD, §§ 142-176
Faire Baubec, S                                                   /i Hillevi Colliander S, frånvaro/
Arne Bogren M
Anna Borgström SD
Jörgen Englin S
Lars Lamberg L
Jan-Åke Persson S                                              /i Lena Ottosson S, frånvaro/
Paul Andersson M
Harald Olsson SD
Christopher Ekenberg S
Jimmy Rask SD                                                  /i Hugo Hobring SD, frånvaro/
Ali Kader C §§ 137-157                                     /i Pär Milton C, frånvaro/
Pär Milton C §§ 158-176
Inger Pilthammar M
Nihada Kilim S
André Svensson SD
Roine Olsson S
Marco Lindekvist SD                                          /i Rolf Berg SD, frånvaro/
Anders Fransson M
Janina Andersson S
Rebecca Wald V
Andrea Axelsson SD
Mats Svensson S
Rolf Engström SoL
Mikael Törnberg M
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Tobias Alm SD
Annelie Rosenqvist S
Gertrud Kärnerup SD
Elisabeth Jönsson S                                                 /i Tobias Björklund S, frånvaro/
Deborah Lind KD                                                   /i Christel Henningsson KD, frånvaro/
Mona Frigura M
Marion Lundh S

ERSÄTTARE
Christina Hedenram S §§ 137-158
Ali Kader C §§ 158-176
Raed Shaheen S
Maria Lindros S
Alve Ohlsson S
Erik Ohliv V
Marcus Ekdahl V
Bengt-Åke Karlsson M §§ 156-176
Nina C Sturesson M
Lennart Nilsson M
Diana Sjöström M
Sten-Inge Henningsson KD §§ 142-176
Daniel Persson SD §§ 137-156
Ingrid Svensson SD
Monia Kress SD
Leif-Åke Svensson SD

Övriga
Lars Ericsson, kommunchef
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist
Ann-Louise Cato, sekreterare
Johanna Lilja, kommunkansliet administrator
Bo-Inge Nilsson, ekonomichef
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Ä R E N D E L I S T A Sid

1 Sammanträdets öppnande 2018/3 6

2 Avtal om ansvar för den regionala kollektivtivtrafiken i 
Blekinge län

2018/285 7 - 10

3 Agenda 2030 2018/274 11 - 15

4 Förlängning av länsgemensam Folkhälsopolicy t o m 
2020

2018/268 16

5 Likvidation och upplösning av Region Blekinge 2018/277 17

6 Förslag till revidering av Internkontollreglemente i 
Sölvesborgs kommun, FFS 9.6

2018/232 18 - 25

7 Bestämmelse om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18); Cirkulär 
18:31

2018/294 26

8 Ansökan om strandskyddsdispens - Istaby 14:3 2018/278 27 - 34

9 Antagande av detaljplan för kv Lyran 2018/290 35

10 Förslag till Taxa för myndighetsutövning år 2019; 
Räddningstjänsten Västra Blekinge

2018/265 36 - 39

11 Revidering av Taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun, FFS 
7.4

2018/301 40 - 52

12 VA-utbyggnad i Sölvesborgs kommun fram till år 2028 2018/291 53 - 55

13 Revidering av Kopieringstaxa och utskriftstaxa, FFS 7.1 2018/267 56 - 60

14 Revidering av Taxa för omsorg, FFS 7.11 2018/312 61

15 Revidering av Avgiftskonstruktion, FFS 7.11 2018/312 62 - 70

16 Revidering av Övriga avgifter inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, FFS 7.21

2018/313 71 - 75

17 Revidering av Månadsavgifter i särskilda boenden, FFS 
7.23

2018/318 76

18 Utdebitering 2019 - Sölvesborgs kommun 2018/85 77

19 Antal ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2018/321 78 - 82

20 Budget 2019 - Sölvesborgs kommun 2018/85 83 - 111
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21 Ekonomisk flerårsplan 2020-2021 2018/85 112 - 117

22 Val av Kommunstyrelsen 2018/236 118 - 119

23 Val av Barn- och Utbildningsnämnden 2018/236 120

24 Val av Omsorgsnämnden 2018/236 121

25 Val av Byggnadsnämnden 2018/236 122

26 Val av Fritids- och kulturnämnden 2018/236 123

27 Val Överförmyndarnämnden 2018/236 124

28 Val av Valnämnden 2018/236 125

29 Val av Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, 
Bromölla-Sölvesborg

2018/236 126

30 Val - Miljöförbundet Blekinge Väst 2018/236 127

31 Val - Räddningstjänsten Västra Blekinge 2018/236 128

32 Val - Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund 2018/236 129

33 Val - Cura Individutveckling 2018/236 130

34 Val - Samordningsförbund FINSAM 2018/236 131

35 Val av beredning av budget för revisorerna 2018/236 132

36 Val av Huvudmän i Sölvesborg Mjällby Sparbank 2018/236 133

37 Val - Samverkansnämnden i Blekinge 2018/236 134

38 Val - Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2018/236 135

39 Val - Kommuninvest ekonomisk förening 2018/236 136

40 Avsägelse från Hugo Hobring som ledamot i 
kommunfullmäktige

2018/236 137
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     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 137 Dnr 2018/3

Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet, förklarar genom klubbslag att fullmäktige godkänner 
att mötet kungjorts på rätt sätt, företar upprop, ser till att justeringsmän utses samt sätter ut 
tid och plats för protokollets justering.

Ordföranden informerar om att efter denna punkt kommer mötet att ajourneras och ett val 
till SKL ska genomföras.

______

6



    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 138 Dnr 2018/285

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Blekinge län

Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge, som kommer benämnas Region Ble-
kinge, det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge län. 

Enligt beslut i samtliga kommuners och landstingets fullmäktige innan sommaren 2018, 
överförs huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och blir ensam kol-
lektivtrafikmyndighet fr.o.m. 2019, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan 
landstinget och kommunerna upphör. 

Syftet med detta avtal är att närmare ange bl.a. kollektivtrafikmyndighetens ansvar, ut-
gångspunkterna för kollektivtrafikens utveckling, finansiering av verksamheten och for-
merna för samverkan. 

Detta avtal är berett i den regionala kollektivtrafikgruppen, inom nuvarande Region Ble-
kinge samt i chefsgruppen kopplat till det regionala samverkansrådet.
Detta avtal ska beslutas av respektive kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige innan 
årsskiftet.

Beredning
Anette Perssons tjänsteskrivelse 2018-11-02.  
KSAU § 199/2018.  
KS § 129/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner avtal angående ansvar för den regionala kollektivtrafiken 
2019 och framåt inklusive bilagor.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget Blekinge fattar 
samma beslut.
______

Exp.
Landstinget Blekinge
Samtliga kommuner

7



AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKEN I BLEKINGE LÄN

1 Parter
Mellan Landstinget Blekinge/Region Blekinge och kommunerna Karlskrona, Ronneby,
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg har följande avtal träffats.

2 Bakgrund och syfte
Lagen om kollektivtrafik (2010:1065) som trädde i kraft den 1 januari 2012 ersatte lagen 
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. Lagen om kollektivtrafik innebär att det 
ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.

Kommunerna i Blekinge samt Landstinget uppdrog till kommunalförbundet Region Blekinge att 
fr.o.m. 2012-01-01 vara regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge i enlighet med ovan 
nämnda lag. I samband med detta tecknades ett konsortialavtal mellan kommunerna, 
landstinget och kommunalförbundet. Detta avtal reglerade förhållanden av vikt mellan 
kommunerna, landstinget och kommunalförbundet Region Blekinge för dess roll som regional 
kollektivtrafikmyndighet.

Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge, som kommer benämnas Region Blekinge, det 
regionala utvecklingsansvaret i Blekinge län. Samtliga fullmäktigeförsamlingar (kommunerna och 
landstinget) har fattat beslut om att blivande Region Blekinge innehåller/övertar landstingets 
nuvarande uppgifter, kommunalförbundets Region Blekinges nuvarande uppgifter samt 
eventuellt tillkommande uppgifter, samt andra uppdrag från regeringen och statliga 
myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut.

Enligt beslut i samtliga kommuners och landstingets fullmäktige innan sommaren 2018, överförs 
huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och blir ensam 
kollektivtrafikmyndighet fr.o.m. 2019, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan 
landstinget och kommunerna upphör. Beslut togs även att genomföra en skatteväxling med 45 
öre från samma tid, dvs. kommunerna sänker utdebiteringen med 45 öre och landstinget 
(Region Blekinge) höjer med samma belopp. Skatteväxlingen innebär att medlemsavgiften och 
medlemsbidrag (trafiken) skatteväxlas förutom tilläggstrafik buss och båt.  Basen för 
skatteväxlingen är siffror enligt budget 2018.

Syftet med detta avtal är att närmare ange bl.a. kollektivtrafikmyndighetens ansvar, 
utgångspunkterna för kollektivtrafikens utveckling, finansiering av verksamheten och formerna 
för samverkan. 

3 Kollektivtrafikmyndighetens ansvar 
Med detta avtal är Region Blekinge ansvarig för den regionala kollektivtrafiken och regional 
kollektivtrafikmyndighet (RKM) enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den 
regionala kollektivtrafiken. Avtalsparterna är överens om att Region Blekinge också är ansvarig 
för färdtjänst enligt lag (1997:736) om färdtjänst och för riksfärdtjänst enligt lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst.

Utöver detta ska Region Blekinge utgöra kommunernas expertorgan och vid behov biträda vid 
planering och upphandling av respektive kommuns behov av skolskjutsar. Kommunerna skall 
samråda med Region Blekinge vid sin skolskjutsplanering.

Det ankommer på kommunerna att i sin fysiska planering främja kollektivtrafikens behov av 
infrastrukturella förbättringar, framkomlighet och tillgänglighet för personer med 
funktionsvariationer. Det är viktigt att arbetet inom respektive kommun drivs så att 
samordningen mellan bebyggelse- och kollektivtrafikplanering säkras – inom kommunen, mellan 
kommunerna och den regionala nivån.
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Kommunerna säkerställer – utan särskild ersättning – tillgång till erforderliga hållplatser, 
terminaler, hamnanläggningar, bryggor etc. för den trafik som Region Blekinge skall utföra, med 
undantag för busshållplatser längs det statliga vägnätet och kollektivtrafikanläggningar på statlig 
mark. Kommunen ansvarar för markarbeten inklusive ledningsdragning samt att erforderliga 
tillstånd erhålls och att eventuell marklösen genomförs.  I den mån kommun tar ut avgift för 
nyttjande av sådan anläggning skall sådan kostnad helt belasta aktuell kommun. 

I den mån kommersiella trafikutövare önskar nyttja befintliga hållplatser mm, äger Region 
Blekinge rätt för kommunernas räkning fastställa avgift och ta ut ersättning av trafikutövare för 
nyttjandet. Sådan avgift ska tillfalla kommunerna. I fall där kommersiella trafikutövare önska 
nya hållplatser mm, skall Region Blekinge upprätta särskilda avtal med berörda parter som 
reglerar hur sådana anordningar kan anskaffas, tillhandahållas och bekostas.

För inköp av hållplatstavlor, väderskydd, informationstavlor och annan kollektivtrafikrelaterad 
utrustning ansvarar Region Blekinge, liksom för drift och underhåll av dessa inventarier. Region 
Blekinge ansvarar också för att erforderliga, resenärsrelaterade funktioner finns vid länets 
stationer etc. i samråd med berörd fastighetsägare. Uppsättning av väderskydd och annan 
kollektivtrafikrelaterad utrustning genomförs, efter dialog med Landstinget/Region Blekinge, av 
berörd kommun som också svarar för elförsörjning av anläggningen. Erforderliga tillstånd ev. 
marklösen etc. inför uppsättningen anskaffas genom kommunens försorg. 

4 Gemensamma utgångspunkter för kollektivtrafikens utveckling
Partena är överens om att verka för ökat resande med kollektivtrafik i Blekinge län och att 
kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter ska öka. Planeringen tar sin 
utgångspunkt i Blekinges utvecklingsstrategi (Attraktiva Blekinge) samt den regionala och 
nationella transportplanen för infrastruktur samt trafikförsörjningsprogrammet

5 Finansiering
Region Blekinge bär det ekonomiska ansvaret för den av Region Blekinge beslutade regionala 
kollektivtrafiken inklusive färdtjänst och riksfärdtjänst. 
Kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för de verksamheter som inte skatteväxlats, så som 
tilläggstrafik båt och buss.

Dessa framgår av bilaga till detta avtal

Region Blekinge utför på uppdrag dessa och fakturerar kvartalsvis i förskott á conto av Region 
Blekinge till respektive kommun. Avräkning sker årsvis efter bokslut har upprättats varvid 
återbetalning eller tilläggsfakturering sker till respektive kommun.

6 Tillköp
Region Blekinge ska ge Kommun möjlighet att – i den utsträckning lagen medger det – efter 
särskild överenskommelse köpa till trafik utöver den som Region Blekinge anordnar.

7 Former för samverkan
För den övergripande politiska styrningen av kollektivtrafiken svarar Regionfullmäktige. För 
beredning, förankring och samordning i kommunerna finns ett inrättat Samverkansråd med 
företrädare från landstinget/regionen och kommunerna för att säkerställa inflytande i 
beredningsprocessen. Kollektivtrafikgruppen med företrädare från kommunerna, Region 
Blekinge och Trafikverket finns för att ventilera och diskutera kollektivtrafikfrågor. Dessutom 
har en trafiknämnd inrättats i Region Blekinge. Reglemente för trafiknämnden framgår av 
bilaga. 

Region Blekinge ska i ett Trafikförsörjningsprogran fastställa mål för den regionala 
kollektivtrafiken. Detta program ska beredas av Trafiknämnden och bygger på delaktighet från 
kommunerna. Beslut fattas av Regionfullmäktige.

En avstämning av vilka åtgärder, i form av investeringar, linjeförändringar etc., som planeras genomföras, 
ska göras med berörd kommun senast under september månad året innan aktuellt genomförandeår.
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8 Uppföljning och utvärdering
Detta avtal ska utvärderas senast tre år efter att det har börjat gälla.

9 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i detta avtal göras endast efter beslut av samtliga avtalsparters 
fullmäktigeförsamlingar.

10 Avtalets giltighet och uppsägning
Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller tills vidare. Uppsägningstiden är tre år.

11 Tvist
Tvist angående tolkningen av detta avtal eller varje annat rättsförförbehållande som 
uppkommer i avtalsrelationen skall om inte förhandlingar leder till överenskommelse, lösas av 
allmän domstol.

Detta är upprättat i 6 exemplar varav varje avtalspart erhåller ett.

Landstinget Blekinge/Region Blekinge

Karlskrona kommun Ronneby kommun

Karlshamns kommun Olofströms kommun

Sölvesborgs kommun
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 139 Dnr 2018/274

Agenda 2030

I september 2015 antog FN, s generalförsamling en ny agenda för hållbar global utveckling 
– Agenda 2030 med 17 utvecklingsmål. 

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle och riktar sig till alla 
länder på alla nivåer och det finns gemensamt ansvar för genomförandet. 

Målen är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett 
annat mål. Målen kräver därför tvärsektoriellt arbete. Exempelvis hälsomålet kan inte upp-
fyllas utan insatser inom andra målområden, till exempel goda matvanor, konsumtion, mil-
jö och klimat, vatten och sanitet, jämställdhet, förbättrad utbildning, stadsplanering med 
mera. 

Till arbetet har regeringen tagit fram en handlingsplan för att underlätta för olika samhälls-
aktörers bidrag till en fortsatt omställning.  

Beredning
Miljösamordnare Helen Gårners tjänsteskrivelse 2018-10-29.    
KSAU § 200/2018.
KS § 130/2018.

Yrkande
Louise Erixon SD med instämmande av Emilie Pilthammar M: Återremiss med anledning 
av att det i handlingarna inte finns med närmare information om Agenda 2030 och vad de 
uppsatta målen består av, bör ärendet ses som ofullständigt och återremitteras.
Johanna Beijer S med instämmande av Willy Söderdahl V, och Lars Lamberg L: Bifall till 
kommunstyrelsens förslag att delta i projektet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller 
Erixons yrkande.

Omröstning begärs, följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till Erixons yrkande.
Nej-röst för bifall till Beijers yrkande.

Med 26 ja-röster mot 22 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige bifalla Erixons yrkande. 
1 ledamot avstod från att rösta. Omröstningslista bifogas.
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BESLUT

Ärendet återremitteras.

______

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot beslu-
tet. 

______ 
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OMRÖSTNING
Ärende: KF § 139  Dnr 2018/274   Agenda 2030

OmröstningNamn

Ja Nej Avstår

S Johanna Beijer X

SD Jimmie Åkesson X

M Emilie Pilthammar X

S Jens Melander X

SD Louise Erixon X

S Ayman Fares X

M Kith Mårtensson X

SD Benny Karlsson X

S Alexander Nilsson X

SD Robert Lindén X

C Ulf Svensson X

S Viveka Olofsson X

M Niklas Joelsson X

SD Casper Borgström X

V Willy Söderdahl X

SOL Anders Jönsson X

S Daniel Berg X

SD Peter Thyrén X

KD Sten-Inge Henningsson X

S Faire Baubec X

M Arne Bogren X

SD Anna Borgström X

Namn Omröstning
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Kommunfullmäktige Sida 2 (3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ja Nej Avstår

S Jörgen Englin X

L Lars Lamberg X

S Jan-Åke Persson X

M Paul Andersson X

SD Harald Olsson X

S Christoffer Ekenberg X

SD Jimmy Rask X

C Ali Kader X

M Inger Pilthammar X

S Nihada Kilim X

SD André Svensson X

S Roine Olsson X

SD Marco Lindekvist X

M Anders Fransson X

S Janina Andersson X

V Rebecca Wald X

SD Andrea Axelsson X

S Mats Svensson X

SOL Rolf Engström X

M Mikael Törnberg X

SD Tobias Alm X

S Annelie Rosenqvist X

SD Gertrud Kärnerup X

S Elisabeth Jönsson X
KD Deborah Lind
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X

M Mona Frigura X

S Marion Lundh X

SUMMA 26 22 1
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 140 Dnr 2018/268

Förlängning av länsgemensam Folkhälsopolicy t o m 2020

Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner, Länsstyrelsen, 
Region Blekinge och Landstinget Blekinge 2014, i syfte att skapa grunder för en långsiktig 
samverkan. Policyn gäller fram till årsskiftet 2018-2019 och ska nu revideras. 

Förslag från samtliga organisationer är att förlänga folkhälsopolicyn i ytterligare 2 år.

Beredning
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2018-11-04.    
KSAU § 201/2018.
KS § 131/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige besluta att förlänga folkhälsopolicyn till att gälla under de kommande 
två åren dock längst till 2020-12-31. 

Beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Länsstyrelsen Blekinge, Regi-
on Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Olofström 
kommun och Sölvesborgs kommun.
______

Exp.
Region Blekinge
Länsstyrelsen i Blekinge
Samtliga kommuner i Blekinge
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KF § 141 Dnr 2018/277

Likvidation och upplösning av Region Blekinge

Innan sommaren 2018 beslutade samtliga medlemmar i Region Blekinge (kommunerna 
och landstinget) bl. a om att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera 
avveckling av förbundet per 31 december 2018.

Förslag till avvecklingsprocess har tagits fram och detta behöver nu beslutas om i respekti-
ve medlems fullmäktige.

Förslaget innebär avsteg från nuvarande förbundsordning, avsteget innebär att blivande 
regionstyrelse blir likvidator. I förbundsordningen står att det är nuvarande regionstyrelse 
som är likvidator om ej annat beslutas.

Regionstyrelsen har tagit beslut den 19 september 2018 om detta.

Samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige föreslås besluta om denna likvida-
tion och processen för förbundets upphörande senast den 31 december 2018. 

Beredning
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2018-11-04.    
KSAU § 202/2018.
KS § 132/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar för Sölvesborgs kommuns del att kommunalförbundet 
Region Blekinge ska avvecklas från och med 2019-01-01. Region Blekinges regionstyrelse 
(Regionkommunen) utses till likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge från och 
med 1 januari 2019.

Förslaget till avvecklingsprocess för kommunalförbundet Region Blekinge godkänns.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet och Landstinget Blekinge 
fattar samma beslut.
______

Exp.
Landstinget Blekinge
Samtliga kommuner i Blekinge
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 142 Dnr 2018/232

Förslag till revidering av Internkontrollreglemente i Sölvesborgs kommun, FFS 9.6

Revisorerna i Sölvesborgs kommun har efter granskning av PwC framfört synpunkter på 
innehåll, omfattning och genomförande av den interna kontrollen. Inom ramen för den 
kommunala interna kontrollen ska kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunalförbun-
den och de kommunala bolagen säkerställas, 6 kap 1 § 2 st Kl. Resultaten av sådana kon-
troller ska lämnas till kommunstyrelsen och rapporteras till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har en skyldighet att årligen pröva om de kommunala bolagens verk-
samheter varit förenliga med de kommunala befogenheterna och utförts inom ramen för det 
kommunala ändamålet, 6 kap 1 § 2 st och 6 kap 9 § Kl.

Beredning
Kanslichef/kommunjurist Marika Nilssons tjänsteskrivelse 2018-08-16.  
KSAU § 203/2018.  
KS § 133/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner revideringen av internkontrollreglementet, FFS 9.6.

______

Exp.
Revisorerna
Ekonomichefen
FFS
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U T G I V E N  A V  K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.6  Sid 1 (5)

Dnr Gäller fr. o. m. Antagen

2012/122 2012-06-01 Kf 2012-05-07 §41

INTERNKONTROLLREGLEMENTE 

19



Sid 2 (7)

Syftet med reglementet 

§ 1 Syfte 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upp-
rätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet 
säkerställa att följande mål uppnås: 
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 
 verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat
 lagar, avtal, gällande regler och föreskrifter och beslut följs
 anskaffning och användning av resurser är effektiv och ändamålsenlig
 redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig 

och ändamålsenlig
 säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsstäl-

lande
 kommunala tillgångar skyddas
 den fysiska säkerheten är tillräcklig

Organisation av intern kontroll
 
§ 2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god in-
tern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas 
samt att tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid skall för-
valtningsövergripande anvisningar och regler upprättas. Kommunstyrelsen bör även ta 
ställning till kommunövergripande risker och bedöma sannolikheten för dessa.

§ 3 Nämnderna 
Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsom-
råde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
• en organisation upprättas inom befintlig organisation för den interna kontrollen 
 att den interna kontrollen är tillräcklig
 verksamheten bedrivs enligt mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och före 
  skrifter som gäller för verksamheten
 internt kontrollsystem upprättas för nämndens verksamhetsområde
• nämndspecifika regler och anvisningar fastställs för den interna kontrollen

§ 4 Förvaltningschefer
Inom nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef för att en god intern kon-
troll kan upprätthållas. I detta ansvar ligger att se till att arbetet med att skapa och 
upprätthålla en god intern kontroll sköts och leds på ett ändamålsensligt sätt. I förvalt-
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ningschefen uppdrag ligger även att löpande rapportera till nämnden om hur den in-
terna kontrollen fungerar. 

§ 5 Verksamhetsansvariga 
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att föl-
ja antagna regler och anvisningar om intern kontroll, samt att informera övriga anställ-
da om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de an-
ställda arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används bidrar till en 
god intern kontroll. Den dagliga löpande kontrollen av verksamheten bör komplette-
ras med regelbundna stickprovskontroller.
 
Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast överordnad 
eller den som nämnden utsett. 

§ 6 Övriga anställda 
Övriga anställda är skyldiga att följa regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Bris-
ter i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller 
den som nämnden utsett. 

§ 7 Kommunala bolag 
De kommunala bolagens styrelser och vd:s ska säkerställa att den interna kontrollen i 
bolagen är tillräcklig. Inom ramen för den interna kontrollen ska tillses att 
 internkontrollplan upprättas
 lagar och förordningar följs och att minska risken för oegentligheter
 verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som ges i ägardirektiven
 riskbedömningar görs som dokumenteras och motiveras
 vid eventuella brister ska åtgärder vidtas och återrapporteras
 rapportering av den interna kontrollen ska göras till kommunstyrelsen

§ 8 Kommunalförbunden
Kommunalförbundens förbundsdirektion ska säkerställa att den interna kontrollen i 
förbundet är tillräcklig. Förbundsdirektionen ska tillse att
 internkontrollplan upprättas
 verksamheten bedrivs enligt lagar, förordningar, föreskrifter etc.
 förbundsordningens mål, beslut, riktlinjer och övriga styrdokument följs
 riskbedömningar görs som dokumenteras och motiveras
 internkontrollaktiviteter rapporteras till direktionen
 verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
 rapportering av den interna kontrollen ska göras till kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontroll 

§ 9 Styrning och uppföljning av den interna kontrollen 
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Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsy-
stemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden skall som grund för sin styr-
ning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. 

§ 10 Interna kontrollplaner 
Nämnd skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 
inom sin verksamhet. 

§ 11 Uppföljning av intern kontrollplan 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkon-
trollplan. 

§ 12 Nämndernas rapportskyldighet
Nämnden skall årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrol-
len inom nämnden till kommunstyrelsen. 

§ 13 Kommunstyrelsens skyldigheter 
Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar 
behövs ge förslag om sådana. Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen och i kommunalförbunden.

Kommunstyrelsen ska årligen pröva och fatta beslut om de kommunala bolagens 
verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna, 6 kap 9-10 §§ Kl. 
Kommer styrelsen fram till att bolagets verksamhet bedrivits i strid med den kommu-
nala kompetensen, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgär-
der.
För att säkerställa att eventuella brister åtgärdas snabbare ska kommunstyrelsen efter-
fråga rapportering om internkontroll vid delårsrapporten, med planerade åtgärder vid 
avvikelser på samma sätt som för den ekonomiska rapporteringen.
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Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll 
§ 1 
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen och nämnderna vid 
utformningen av rutiner skall göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontroll-
nytta. Vid bedömning av kontrollnytta skall inte endast ekonomiska faktorer vägas in, 
utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos allmänheten 
och andra intressenter. 

Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha kontroll 
över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs 
och följs upp i förhållande till fastställda visioner och mål. 

Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten innebär att 
kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga skall ha tillgång till 
rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning 
av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant 
information om verksamheten och dess resursanvändning. 

Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar lagstiftning 
såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal. 

§ 2 
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (KL) 6:1 och 6:3 6:12 ansvar för att leda 
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär en rätt och skyldighet att göra 
påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag 
till fullmäktige om förändringar. 

§ 3 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7 6:6. Det är alltid respek-
tive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom 
sin verksamhet. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och anta-
ges av nämnden. 

Varje nämnd skall minst ha en fastställd rutin för: 
• hur planering och rapportering av internkontrollarbetet skall gå till 
• introduktion av för nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

§ 4 
Förvaltningschefen svarar för att, minst en gång per år, skriftligt rapportera till nämn-
den och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarliga-
re brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden. 
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§ 5-6 
Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta felak-
tigheter skall kunna upptäckas, undanröjas eller stoppas. Syftet med den omedelbara 
rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående skall kunna vidta åtgärder för 
att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Fel eller brister 
som noteras skall omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras. 

§ 7 6 
Nämnden skall inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen 
och innebörden av denna. Nämnden skall också planera och prioritera arbetet med 
utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som grund för planering, 
prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet skall en risk- och väsentlighets-
analys göras. 

Risker kan delas in i två huvudgrupper; externa risker och interna risker. Under dessa 
huvudgrupper finns följande risker:
1 Externa risker
Omvärldsrisker – beslut fattade av regering, riksdag eller annan extern aktör som på-
verkar verksamheten
Finansiella risker – kunders betalningsförmåga och/eller försämrad konjunktur
Legala risker – ny lagstiftning, nya förordningar eller föreskrifter som kan innebära 
konsekvenser för verksamheten
IT-baserade risker – obehöriga som får tillgång till känslig information, driftstörningar 
etc.
Fysiska risker – hot utifrån

2 Interna risker
Verksamhetsrisker – att verksamhetsmål inte nås, att verksamheten inte bedrivs på 
kostnadseffektivt sätt
Redovisningsrisker – icke rättvisande eller tillförlitliga räkenskaper, vilket leder till 
felaktig uppföljning
IT-baserade risker – obehöriga får tillgång till känslig information, driftstörningar etc.
Fysiska risker – otillräckligt brandskydd etc.

§ 8 7
Kontrollplanerna skall antas i samband med beslut om nämndsbudget. 
Kontrollplanerna skall minst innehålla: 

• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som skall följas upp. 
• Omfattningen av uppföljningen (frekvensen). 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
• Till vem uppföljningen skall rapporteras. 
• När rapportering skall ske. 
• Genomförd riskbedömning. 
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§ 9 8
Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister 
lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 

§ 10-119
Kommunstyrelsen, eller den kommunstyrelsen utser, fastställer senast vid utfärdande 
av bokslutsanvisningarna när rapport senast skall avlämnas. Rapporten skall innehålla 
omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten 
skall också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av kommungemen-
samma rutiner. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen skall ome-
delbart av nämnden rapporteras till kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 143 Dnr 2018/294

Bestämmelse om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda 
(OPF-KL18); Cirkulär 18:31

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till 
reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller 
som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte 
för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till 
visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 

Beredning
KSPU § 38/2018.     
KSAU § 204/2018.
KS § 134/2018.

Yrkanden
Louise Erixon SD: Ärendet bordläggs.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens fullmäktige eller 
bordläggas och finner att kommunfullmäktige bifaller Erixons yrkande.

BESLUT

Ärendet bordläggs.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 144 Dnr 2018/278

Ansökan om strandskyddsdispens - Istaby 14:3

Sölvesborgs kommun har mottagit ansökan från Lars Widerstrand avseende fastigheten 
Istaby 14:3, om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken för uppbyggnad av fri-
tidshus efter rivning av äldre hus. 

Beredning
Miljösamordnare Helen Gårners tjänsteskrivelse 2018-10-29.     
KSAU § 205/2018.
KS § 135/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja dispens med de villkor och förutsättningar som 
framgår av miljösamordnarens förslag till beslut 2018-10-29. 
______

Exp.
Miljösamordnare
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Kommunledningsförvaltningen
Helen Gårner, 
helen.garner@solvesborg.se

Datum
2018-10-29

Dnr
2018/278

   

Förslag till beslut strandskyddsdispens, Istaby 14:3

Sökande: Lars Widerstrand, Torsövägen 47, 294 94 Sölvesborg.  

Handläggare: Helen Gårner, miljösamordnare

Förslag till beslut
1. Kommunen lämnar, med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken, dispens 

från bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för uppbyggnad av 
fritidshus efter rivning av äldre hus. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att tomtplatsavgränsningen ska 

omfatta område som avgränsas med röd linje i detta beslut.

3. Avgift: Strandskyddsdispens 4 550 SEK enligt av 
kommunfullmäktige beslutad taxa.

Redogörelse för ärendet
Huset som ska rivas är från 1960-talet, cirka 60 m2, och saknar faciliteter 
som avlopp, kök och toa/badrum. Planen är att huset ersätts med en ny 
byggnad som ska användas som fritidshus. Fritidshuset utökas med ca 50 
m2 samt en önskan finns att en våning byggs på. Grunden på den nya 
byggnaden kommer även att höjas med en meter, med hänsyn till 
byggnadskrav utifrån framtida havshöjning. Fastigheten har enskilt vatten 
och avlopp. På fastigheten finns en huvudbyggnad uppförd 1992 där 
sökanden bor. Ett två meter brett altandäck kommer att omgärda huset. 

Tomtplatsavgränsningen omfattar hela fastigheten. Mot havet avgränsas 
tomten med en äldre stengärdsgård. Utanför denna löper en allmän stig. 
Stigen utanför stengärdsgården är väl upptrampad och ger möjlighet till 
passage. Bedömt avstånd från tomtplatsavgränsningen/stengärdsgården till 
vattnet är cirka 7-10 m med flera äldre kåsar längs strandremsan. 

Miljöförbundet har yttrat sig och bedömer att det finns ett giltigt skäl för 
dispensen. Miljöförbundet informerar om att fastighetens 
infiltrationsanläggning är lokaliserad cirka 50 meter från havet och 
konstateras stå i kontakt med grundvattnet. Enligt uppgift från VA-enheten 
kommer området att byggas ut med allmänt VA inom cirka tre år. Vid 
händelse att allmänt VA inte kommer till stånd, så behöver det enskilda 
avloppet åtgärdas.   

28



Sölvesborgs kommun
Datum Sida

2(7)

Bedömning och beslutsmotivering
Området är ianspråktaget och används som tomt. En allmän stig avgränsar 
mot havet och tillgängliggör för passage. Enligt Naturvårdsverkets 
rekommendationer bör en tomtplats för fritidshus vara högst 2000 m2 och 
vid kusten högst 1500 m2. Topografin och vegetationen är dock avgörande 
samt förhållandena på orten. Tomten är 2 400 m2 stor, och följer 
tomtstorleken i området. Åtgärden bedöms inte påverka djur- eller växtliv. 

Särskilda skäl för dispens från strandskyddet 
Det särskilda skäl för som kan framhållas i detta ärende är: 

1. Dispensens avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Motivering
Fastigheten är sedan lång tid bebyggd med två hus varav en används som 
bostad med tillhörande trädgård. Fastigheten avslutar en äldre samlad 
villabebyggelse i västra Torsö, innan naturmark tar vid. Som fastighetsgräns 
omgärdas tomten av stengärdsgårdar. I öster gränsar fastigheten till skog 
och i väster till gångstig samt i söder till naturmark. Granne finns endast på 
den norra sidan av tomten. Rivning och uppförande av nytt fritidshus 
bedöms inte påverka omgivningen nämnvärt då fastigheten idag används 
som enskild tomt med en klar avgränsning till det allmänna. 

Djur- och växtlivet bedöms inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och 
allmänhetens tillgång till området försämras inte.

Samlad bedömning
Fastigheten är sedan lång tid ianspråktagen. Huset som kommer att rivas 
upplevs förfallet utifrån sett. Den nya byggnaden avses uppföras som 
fritidshus. Någon påfallande störning av det planerade bygget bör inte 
uppkomma då allmänheten har möjlighet till passage utanför 
tomtplatsavgränsningen och fritidshusets placering har ett avstånd från 
fastighetsgränsen som inte ger ett privatiserat intryck för det allmänna.

Mot bakgrund av det framhållna får särskilda skäl för att medge 
strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 b § miljöbalken anses föreligga för det 
planerade byggnadsföretaget. 

Anvisningar och upplysningar
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet 
vunnit laga kraft. 

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet. Innan åtgärder påbörjas 
bör man därför avvakta utgången av tiden för överprövning. Tiden för 
överprövning – tre veckor – räknas från den dag då kommunens 
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

För kännedom
Länsstyrelsen i Blekinge
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Datum Sida

3(7)

V NäsVästra Näs
Sandviken

SANDVIKEN

Grönslätt
Torsö

TORSÖ

ISTABY

Istaby

Mörby

SÖLVESBORG
SÖLVESBORG

Valje

Ynde

Siretorp
SIRETORP

MJÄLLBY

SölveSölve

Ryssbergets fritidsomr

GAMMALSTORP

Ysane

Gammalstorp

YSANE

BJÄRARYD

NORJE

Ryedal

Agerum

Pukavik

Bjäraryd

Sandbäck
Sandbäck

PUKAVIK

Kylinge
KYLINGE

Stiby

HÄLLEVIK

NOGERSUND

Hällevik

Nogersund
Hanö

Mjällby

Tocken

Hörvik

KROKÅS

Krokås

HÖRVIK

Lörby

LÖRBY

Norje

Djupekås
DJUPEKÅS

 

 

Fastigheten finns inom området med röd ring. 

Tomten är placerad i västra Torsö. Röd pil visar fastigheten. 
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Sölvesborgs kommun
Datum Sida

4(7)

Rödmarkerad pil visar fastigheten Istaby 14:3. I kartan ser man hur tomten 
angränsar till omgivningen. 

 

Området innanför röd avgränsning omfattar tomtplatsavgräsningen. Den 
samfälliga vägen utanför fastigheten ingår inte i avgränsningen. 
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Sölvesborgs kommun
Datum Sida

5(7)

Fastigheten sett från promenadstigen 
utanför tomten. Huset i förgrunden ska 
rivas. Sökanden är bosatt i huset som 
skymtas i bakgrunden. 

Huset sett från promenadstigen. Möjlighet till utökning av promenadstigen 
finns om röjning sker längs stengärdsgården. Dock bör där inte röjas 
eftersom växtligheten längs stengärdsgården är vacker och smälter in i 
miljön samt är bra för insekter och andra djur. 
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Sölvesborgs kommun
Datum Sida

6(7)

Utsikt mot havet och kåsarna. Stigen skymtar i gräset. 

Utsikt mot ett mindre näs framför huset ut mot havet. Naturområdet används 
som betesmark för nötkreatur. 
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Sölvesborgs kommun
Datum Sida

7(7)

Helen Gårner
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 145 Dnr 2018/290

Antagande av detaljplan för kv Lyran 

Byggnadsnämnden översänder för kommunfullmäktiges antagande förslag till detaljplan 
för kv Lyran.

Samråd har skett och planförslaget har varit utställt för granskning.

Länk till handlingar som rör planärende hittar ni under www.solvesborg.se/planer.  

Beredning
BN § 77/ 2018.   Se separat bilaga i ärendet. 
KSAU § 206/2018.
KS § 136/2018.
 

BESLUT

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för kv Lyran. 

______

Exp.
Byggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 146 Dnr 2018/265

Förslag till Taxa för myndighetsutövning år 2019; Räddningstjänsten Västra Ble-
kinge

Räddningstjänsten Västra Blekinge beslutade § 855/2018 om taxa för myndighetsutövning 
för år 2019. 

Delar av Räddningstjänsten Västra Blekinges verksamhet är inte skattefinansierad och en 
avgift måste därför tas ut för vissa ärenden, till exempel tillsyner och tillstånd. Grundprin-
cipen för tillsynsavgiften är att handläggningen skall ske till självkostnadspris. Med 2018 
års taxenivå sker dock inte handläggningen till självkostnadspris utan den belastar till viss 
del skattekollektivet.

För tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva 
varor är avgiften uppdelad i två delar. Den består av en grundavgift som avser förberedel-
se, transport och efterarbete samt en rörlig timkostnad som avser tid ute på tillsynen. För-
bundet har ca 10 tillsynsförrättande som utför ca 200 tillsyner per år i enlighet med förbun-
dets tillsynsplan. Sammanlagd arbetstid för 200 tillsyner uppgår till 1,6 heltidstjänster.

Beredning
Förbundschef Räddningstjänsten Västra Blekinge Kennet Jensens tjänsteskrivelse 
2018-10-15.     
KSAU § 207/2018.
KS § 137/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad taxa för myndighetsutövning år 2019 
för Räddningstjänsten Västra Blekinge, FFS 7.32. 

______

Exp.
Räddningstjänsten Västra Blekinge
FFS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 147 Dnr 2018/301

Revidering av Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs 
kommun, FFS 7.4

Sölvesborgs Energi och Vatten AB översänder förslag till ny VA-taxa att gälla från och 
med 1 januar2019.
 
I snitt innebär detta en ökning av VA-taxan med 5,0 %. 
En avgiftsökning som avser täcka ökade drifts‐ och kapitalkostnader. 

Beredning
KS § 138/2018  
KSAU § 208/2018
VD Roger Mattssons tjänsteskrivelse 2018-10-22

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till taxa för allmänna vatten- 
och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun, att gälla från och med den 1 januari 
2019, FFS 7.4. 

______

Exp.
Sölvesborgs Energi o Vatten AB
FFS
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U T G I V E N  A V  K O M M U N K A N S L I E T  Nr 7.4     Sid 1 (13)

Dnr Gäller fr. o. m. Antagen
2016/340
2017/392

2017-01-01
2018-03-01

Kf 2016-12-19 § 172
Kf 2018-01-29 § 13

Förslag till

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG-NING-
EN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN

(Hänvisningar i taxan till VA-lag avser ”Lagen (2006:412) om allmänna vattentjäns-
ter)
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TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN IN-
OM SÖLVESBORGS KOMMUN

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sölvesborgs Energi 
och Vatten AB.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen.

1 §

Till täckande av nödvändiga kostnader för allmänna vatten- och avloppsanläggning-
en inom Sölvesborgs kommun skall ägare av fastighet inom anläggningens verksam-
hetsområde och annan som enligt 2,4, och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare, betala avgifter enligt denna taxa.

2 §

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

Vid avgiftsberäkningen tillämpas avrundning till helt krontal enligt Svensk Standard 
SS 01 41 41.

3 §

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, obebyggd fastighet och annan fastighet. 

Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Med bostadsfastighet innehållande mer än en lägenhet jämställs fastighet som är be-
byggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för kontors-, affärs-, hant-
verks-, småindustri- eller därmed jämförligt ändamål.

Bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen icke brukas räknas som 
obebyggd fastighet. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts.

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller en-
ligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och 
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
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4 §

Mom 1
Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24-28 §§ va-lagen för följande ändamål: 

V    vattenförsörjning till fastighet
S     spillvattenavlopp från fastighet
Df   dag- och dräneringsavlopp från fastighet
Dg  dagvattenavlopp från allmän platsmark

Med allmän platsmark avses mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) 
redovisats som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller annan 
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Mom 2
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelse-
punktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder av-
giftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsäga-
ren informerats om detta.

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder härför för bortledande av dagvat-
ten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt

5 §

Mom 1
För bostadsfastighet och därmed enligt 3 § jämställd fastighet skall anläggningsavgiften 
vid avgiftsskyldighet för samtliga i 4 § mom 1 angivna ändamål utgå med:

a)  För bostadsfastighet innehållande en lägenhet endast en fast avgift: 
Utan moms Med moms

För V 29 000 kr 36 250 kr
För S 39 000 kr 48 750 kr
För Df 11 000 kr 13 750 kr
För Dg 11 000 kr 13 750 kr

eller tillsammans 90 000 kr 112 500 kr
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b)  För övriga fastigheter en fast avgift enligt a) ovan samt en tilläggsavgift

Utan moms Med moms
För V
tomtyta utöver 1 000 m2 3:25 kr per m2 4:06 kr per m2

våningsyta utöver 300 m2 24:00 kr per m2 30:00 kr per m2

För S
tomtyta utöver 1 000 m2 4:25 kr per m2 5:31 kr per m2

våningsyta utöver 300 m2 30:00 kr per m2 37.50 kr per m2

För Df
tomtyta utöver 1 000 m2 1:10 kr per m2 1:38 kr per m2

våningsyta utöver 300 m2 8:50 kr per m2 10:63 kr per m2

För Dg
tomtyta utöver 1 000 m2 1:10 kr per m2 1:38 kr per m2

våningsyta utöver 300 m2 8:50 kr per m2 10:63 kr per m2

eller tillsammans en tilläggsavgift för

tomtyta utöver 1 000 m2 9:70 kr per m2 12:13 kr per m2

våningsyta utöver 300 m2 71:00 kr per m2 88:75 kr per m2

Mom 2
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta, som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta 
som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA) enligt 
svensk standard SS 02 10 53

Mom 3
Våningsytan bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller eljest efter rit-
ning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

Våningsytan utgör den sammanlagda ytan av samtliga våningar, inberäknat källarvåningar, 
som i varje våningsplan begränsas av omgivande ytterväggars utsidor. Vindsvåningen 
medräknas i den utsträckning den är inredd eller enligt gällande bestämmelser får inredas 
till varaktigt bostad eller arbetsplats eller därmed jämförligt ändamål. Källare räknas som 
våning oavsett inredning.

Mom 4
Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet så att sammanlag-
da våningsytan överstiger 300 m2 eller ökas dess tomtyta utöver 1 000 m2 erläggs tilläggs-
avgift för tillkommande ytor. För bostadsfastighet innehållande en lägenhet erläggs dock ej 
sådan tilläggsavgift.
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Mom 5
Reduktion av avgiftspliktig tomtyta kan medges om fastighet har så stor areal och är så be-
lägen, att huvudmannens kostnad för det lokala va-nätet i förhållande till fastighetens areal 
är väsentligt lägre, än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet.

Reduktion av avgiftspliktig våningsyta kan medges för bostadsfastighet och för fastighet 
som enligt 3 § är jämställd med bostadsfastighet, om behov av va-installation i våning be-
döms vara väsentligt mindre än normalt eller ej föreligga.

Mom 6
Uppförs helt ny bebyggelse på fastighet, som förut varit bebyggd eller bildats av förut be-
byggda fastigheter eller delar därav, utgår avgifter enligt vad i denna paragraf föreskrivs, 
dock kan avgiftsnedsättning förutom av skäl som anges i mom 7 medges med hänsyn till 
förutvarande bebyggelses ålder och omfattning av planändring.

Mom 7
I fall som avses i mom 4 och 6 prövar huvudmannen om nedsättning av anläggningsavgift 
kan ifrågakomma på grund av tidigare erlagt vederlag eller rätt att bruka va-anläggningen.

§ 6

Mom 1
För annan fastighet skall anläggningsavgift utgå enligt vad i 5 § för bostadsfastighet angi-
vits, om nyttan för fastigheten av den allmänna va-anläggningen eller på fastigheten belö-
pande andel av kostnaden för denna är i huvudsak densamma som för bostadsfastighet.

Mom 2

För nedanstående lokaltyper skall, enligt nytta och andel mom 1, en reduktion 
av avgiftspliktig våningsyta för vattenförsörjning och spillvattenavlopp ske enligt följande:

1   Lokaler med en i förhållande till sin storlek
     ringa va-installation                         50 %

2   Lokaler som helt saknar va-installation                    75 %

7 §

Mom 1
För obebyggd fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, liksom för be-
byggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen icke brukas, erläggs avgifter en-
ligt § 5 mom 1. För obebyggd fastighet ska avgift för våningsyta ej erläggas.
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Mom 2
Bebyggs obebyggd fastighet eller vill ägare av bebyggd fastighet som avses i mom 1 bruka 
den allmänna anläggningen skall avgift enligt 5 § mom 1 erläggas för våningsyta. Vidare 
skall i förekommande fall ersättning erläggas enligt 8 § mom 2.

8 §

Mom 1
Föreligger ej avgiftsskyldighet för alla de i 4 § mom 1 angivna ändamålen, nedsätts avgif-
ten enligt 5 § mom 1 med de belopp, som tillkommer för dessa ändamål.

Mom 2
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilka sådan skyldighet ej tidigare förelegat, 
skall motsvarande tilläggsavgift härför erläggas enligt 5 § mom 1.

9 §

Kan anläggningsavgift enligt 5-8 §§ eller tilläggsavgift enligt 5 § mom 4 ej skäligen beräk-
nas enligt ovan angivna grunder eller är, på grund av bebyggelsens lokalisering, terrängför-
hållandena eller andra omständigheter, kostnaden för att bereda viss eller vissa fastigheter 
möjlighet att bruka anläggningen avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verk-
samhetsområdet i allmänhet, påförs anläggningsavgift efter bedömande av huvudmannen i 
varje särskilt fall.

10 §

Sedan avgiftsskyldighet inträtt enligt 4 § mom 2, skall anläggningsavgift enligt 5-8 §§ be-
talas inom tid som anges i räkning.

Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 
bärkraft och övriga omständigheter, skall, om fastighetens ägare begär det samt godtagbar 
säkerhet ställs, avgift jämte ränta å obetalt belopp fördelas på årliga inbetalningar under 
viss tid, högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) på varje del 
av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen 
ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt tredje 
stycket.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.

Avgiftsskyldighet enligt 5 § mom 4 föreligger då bygglov meddelats eller sådant ändrat 
förhållande t ex ökning av tomtyta inträtt utan att bygglov erfordras eller meddelats. 
Tilläggsavgift erläggs inom tid som anges i räkning. Meddelar fastighetsägaren icke när 
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det ändrade förhållandet inträtt, utgår ränta enligt 6 § räntelagen för tiden från och med två 
månader efter det avgiftsskyldighet inträtt och till dess tilläggsavgiften betalas.

11 §

Mom 1
Om efter ansökan och särskilt medgivande av huvudmannen ledning utförts på annat sätt 
eller försetts med andra anordningar än vad huvudmannen funnit erforderligt, eller extra 
servisledning anlagts, skall fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom anlägg-
ningsavgift och tilläggsavgift enligt 5-8 §§ erlägga ersättning härför, inom tid som anges i 
räkning.

Mom 2
Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och fin-
ner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den 
nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagande av den tidigare servisledningens 
allmänna del.

Mom 3
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fas-
tighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den befintliga servisledningens ålder och skick.

BRUKNINGSAVGIFTER

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt

12 §

För fastighet ansluten till den allmänna va-anläggningen skall brukningsavgift utgå med:

Mom 1
a)  en grundavgift per år: Utan moms Med moms

För V 1 080 kr  1 350 kr
För S 2 080 2 288 kr  2 600 2 860 kr

För Df  58 kr  73 kr 

För Dg  58 kr  73 kr
därutöver tillkommer:

Kommentar [CW1]:  Ingen justering

Kommentar [CW2]:  Justering med 10,00 %
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Utan moms Med moms
b)  en avgift per m3 levererat 
     renvatten för vattenförsörjning om 7,92 8,71 kr per m3  10,00 11,00 kr per m3

      
c)  en avgift per m3 avloppsvatten
     motsvarande levererad renvatten-
     mängd enligt vattenmätare om  14,40 kr per m3  18,00 kr per m3

d)  en årlig avgift för dagvatten 0,020 kr/m2 tomtyta      
     med för Df, dagvattenavlopp från dock lägst 16 kr samt
     fastighet därutöver, om fastig-

heten är bebyggd 
0,059 kr/m2 vånings-
yta dock lägst 16 kr     

Dg, dagvattenavlopp från gator, 0,020 kr/m2 tomtyta  
vägar och andra allmänna platser dock lägst 16 kr samt
inom område, där huvudmannen utfört därutöver, om fastig-
åtgärder härför heten är bebyggd

0,059 kr/m2 vånings- 
yta dock lägst 16 kr.

Anm till 12 §

Uttagande av brukningsavgift för dagvatten skall anstå tillsvidare. Dock skall 15 § äga 
tillämpning beträffande av huvudmannen godkända utsläpp till dagvattennätet av vatten 
från värme- och kylanläggning samt från industriell verksamhet.

Mom 2
Mängd enligt 12 § punkt b) och/eller 12 § punkt c), som huvudmannen efter prövning i 
varje särskilt fall funnit lämpligt att ej mäta med vattenmätare, skall beräknas enligt nedan-
stående schablon:

Bostadshus med en lägenhet 200 m3/år
och permanent boende

Bostadshus med mer än en lägenhet 150 m3/år
och permanent boende, per lägenhet

Bostadshus med icke permanent boende  100 m/år
(fritidshus), per lägenhet

Bostadshus med icke permanent boende  25 m3/år
(fritidshus), med tillgång till vatten-
post

Kommentar [CW3]:  Justering med 10,00 %

Kommentar [CW4]:  Ingen justering
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Vattenförbrukning av tillfällig art 15 m3/månad samt för
vid byggnadsarbeten eller annan våningsyta utöver
temporär användning då vattenmätare 300 m2 dessutom
saknas 0,05 m3/m2 våningsyta

och månad

Övriga fastigheter eller motsvarande, 1 m3/m2 våningsyta 
som saknar vattenmätare och år

Mom 3
För abonnent med eget ledningsnät och med fler än 5 st anslutna fastigheter, arrendeställen 
eller motsvarande innanför förbindelsepunkt utgår grundavgifter enligt mom. 1 a.
Utöver avgift enligt första stycket utgår grundavgifter med det antal som motsvarar 40 % 
av antalet anslutna enligt ovan.

13 §

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvatten-
mängden eller avleds icke hela vattenmängden till avloppsnätet, skall vid betydande avvi-
kelser avgifter för spillvattenavlopp utgå efter den mängd spillvatten som avleds till av-
loppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
särskild ren- eller spillvattenmängd eller på sätt, varom överenskommelse träffas mellan 
huvudmannen och fastighetsägaren, eller eljest efter uppskattning som huvudmannen kan 
godkänna.

För fastighet för vilken såväl ren- som spillvattenanläggning brukas, skall oberoende av 
vad som ovan sagts, avgift alltid erläggas för en spillvattenmängd motsvarande minst 20 % 
av den levererade renvattenmängden.

Installeras särskild renvattenmätare för att möjliggöra bestämning av avledd spillvatten-
mängd som understiger uppmätt renvattenmängd utgår för varje sådan mätare en årlig av-
gift lika stor som grundavgiften för spillvatten enligt 12 § mom 1 a.

Installeras särskild renvattenmätare på annan anläggning än allmän vattenförsörjningsan-
läggning utgår utöver grundavgift för spillvattenavlopp för varje sådan mätare en årlig av-
gift lika stor som halva grundavgiften för renvatten enligt 12 § mom 1 a.

14 §

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärder eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sina skyldigheter vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter.

Utan moms Med moms
Förgäves besök 250 kr 313 kr
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Avstängning av vattentillförsel (inkl påsläpp) 500 kr 625 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 250 kr 313 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras 
ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

15 §

Mom 1
Kan brukningsavgift för viss fastighet ej skäligen beräknas enligt de i 12-13 §§ angivna 
grunderna eller är huvudmannens kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas 
för fastigheten avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i all-
mänhet, påförs brukningsavgift efter bedömande av huvudmannen i varje särskilt fall.

Mom 2
Har för fastighet jämlikt 11 § mom 1 anordnats extra servis med eller utan tillhörande mä-
tare eller eljest extra mätare, utgår brukningsavgift härför enligt huvudmannens bestäm-
mande.

16 §

Mom 1
Brukningsavgift enligt 12 § mom 1 debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning för-
brukad renvattenmängd eller annan grund som anges i 12 § mom 1-3 eller 13 §. Bruknings-
avgift debiteras med tillägg eller avdrag enligt 15 §. Sker enligt huvudmannens beslut mä-
taravläsning icke före varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad 
förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i 
genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastig-
hetsägarnas begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

Betalas icke debiterat belopp inom tid som anges i räkning, utgår dröjsmålsränta enligt 10 
§ tredje stycket.

Mom 2
Skall för fastighet erläggas tilläggsavgift enligt 5 § mom 4, skall det antal m2 för vilka av-
gift utgår enligt 12 § ökas i motsvarande mån. Beträffande tid för sådan ökad avgiftsskyl-
dighets inträde och fullgörande skall reglerna i 10 § fjärde stycket äga motsvarande 
tillämpning.

Mom 3
Vattenförbrukning av tillfällig art vid byggnadsarbete enligt 12 § mom 2 påförs fastigheten 
fr.o.m. datum för besiktning av inkoppling. Begärs ej sådan besiktning påförs fastigheten 
fr.o.m. datum för bygglov
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17 §

Mom 1
Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har särskild åt-
gärd eljest påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, påförs brukningsavgift med 
hänsyn till huvudmannens kostnader för åtgärden.
Mom 2
Har fastighet med stöd av 43 § va-lagen eller på fastighetsägarens begäran avstängts från 
vattentillförsel, påförs fastighetens ägare huvudmannens kostnad för avstängning och åter-
inkoppling.

Mom 3
Begär fastighetsägaren installation av vattenmätare vid viss tidpunkt och huvudmannens 
personal ej vid första besöket kan utföra installationen p.g.a. orsak som beror på fastighets-
ägaren, debiteras fastighetsägaren huvudmannens kostnad för varje ytterligare besök som 
erfordras.

18 §

Då avloppsvattnets beskaffenhet avsevärt avviker från normalt kommunalt spillvatten gäl-
ler följande debiteringsgrunder och föreskrifter.

Mom 1
För spillvatten med en biokemisk syreförbrukning efter 7 dygn (BOD7) som överskrider 
500 mg/l erläggs en tilläggsavgift motsvarande den avgift som anges inom aktuell BOD7-
intervall enligt följande taxa:

BOD7-intervall mg/l Tillägg till avgift enligt 12 § mom 1 c
              öre/m3            

Utan moms Med moms
     500 - 700 42 53
     701 - 900 91 114
     901 - 1 100 144 180

1 101 - 1 300 206 258
1 301 - 1 500 287 358
1 501 - 1 700 360 450
1 701 - 1 900 440 550

För varje BOD7-intervall om 200 mg/l över 1 900 mg/l utgår en tilläggsavgift med 62 öre 
per m3 (78 öre/m3 med moms)utöver avgifter för närmast föregående intervall.
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Mom 2
För avloppsvatten som till beskaffenhet i annat avseende än biokemisk syreförbrukning av-
sevärt avviker från normalt kommunalt spillvatten skall 15 § mom 1 äga motsvarande 
tillämpning.

TAXANS INFÖRANDE, TILLÄMPNING OCH TOLKNING

19 §

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2019. De brukningsavgifter som är baserade på 
uppmätning hos abonnent skall därvid tillämpas i fråga om den renvattenmängd som för-
brukas och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande.

20 §

Kommunstyrelsen äger i särskilda fall, då sådant av omständigheterna befinns påkallat, 
medgiva undantag från vad i denna taxa föreskrivs.

21 §

Det ankommer på huvudmannen att avgöra tolkning och tillämpning av denna taxa.

_____

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna va-taxa prövas jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster av Statens 
Va-nämnd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 148 Dnr 2018/291

VA-utbyggnad i Sölvesborgs kommun fram till år 2028

Sölvesborgs Energi och Vatten AB översänder förslag till VA-utbyggnadsplan att gälla 
fr.o.m. den 1 januari 2019, enligt bilaga.

Översyn har gjorts av gällande utbyggnadsplan för vatten och avlopp. Översynen görs 
årligen för att anpassa planen efter senast tillgänglig information. Områdena som är 
upptagna på listan anses generellt ha ett behov av en mer hållbar och långsiktig vatten- 
och avloppsförsörjning ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Upptagna områden bedöms 
också uppfylla kriteriet med att ha en sammanhängande bebyggelse och därmed att det 
är ekonomiskt försvarbart att lösa VA-försörjningen med en allmän VA-anläggning. 

Beredning
VD  Roger  Mattssons tjänsteskrivelse 2018-10-22.  
KSAU § 209/2018.
KS § 139/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till VA-utbyggnadsplan att börja 
gälla från den 1 januari 2019. 

______

Exp.
Sölvesborgs Energi o Vatten AB

53



Kommunstyrelsen
Sölvesborgs kommun

VA-UTBYGGNAD I SÖLVESBORGS KOMMUN FRAM TILL ÅR 2028

Förslag till beslut
Sölvesborgs Energi och Vatten AB översänder förslag till VA-utbyggnadsplan att gälla fr.o.m. den 
1 januari 2019, enligt bilaga.

VA-utbyggnad
Översyn har gjorts av gällande utbyggnadsplan för vatten och avlopp. Översynen görs årligen för att 
anpassa planen efter senast tillgänglig information. Områdena som är upptagna på listan anses 
generellt ha ett behov av en mer hållbar och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning ur ett miljö- och 
hälsoperspektiv. Upptagna områden bedöms också uppfylla kriteriet med att ha en sammanhängande 
bebyggelse och därmed att det är ekonomiskt försvarbart att lösa VA-försörjningen med en allmän 
VA-anläggning.

Prioritering av områden för utbyggnad av allmänt VA är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv och 
i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst.
Vid bedömningen har hänsyn tagits till följande aspekter:
 
 Lokala förutsättningar för enskilda avlopp såsom jordart, grundvattennivå och 

bebyggelsetäthet
 Tillgång till kommunalt dricksvatten 
 Närhet till vattenskyddsområde, vattentäkt, ytvatten och skyddad natur
 Större sammanhängande bebyggelse
 Teknisk möjlig utbyggnads turordning

Årets revideringar är gjorda gällande utbyggnadsstart för:
- Mörby, etapp 2, försening på grund Trafikverkets tillståndsprövning, vilket inneburit att vi fått 

göra om ledningsdragningen och nu måste trycka under vägen istället för att gräva, ny 
byggstart 2019

- Överföringsledningen mellan Hanö och Nogersund, här behövs kompletterande 
undersökningar från DHI och ny byggstart är satt till januari 2019

- Områdena Sandviken, etapp 5 och 6, här blev även Mark- och miljödomstolens beslut 
överklagat till Svea Hovrätt, som dock valde att inte ta upp ärendet för prövning, byggstart 
etapp 5, 2019, och för etapp 6, 2020-2021

Med vänlig hälsning
Sölvesborgs Energi och Vatten AB

VD, Roger Mattsson
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PLANERAD VA-UTBYGGNAD I SÖLVESBORGS KOMMUN FRAM TILL ÅR 2028

Planerad VA-utbyggnad i Sölvesborgs Kommun 
är framtagen i samarbete med WSP Sverige AB 
och Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Oktober 2018

OMRÅDEN SOM ÄR AKTUELLA 
ATT BYGGA UT INNAN ÅR 2028

Grönslätt

Istaby

Ynde

Bjärarydsvägen

Agerum

Målen

Mörby etapp 2

Stiby

Jockarp

Torsö 

Värhult

Möllebjörke

Bjäraryd

Örlycke

Sandviken etapp 5

Furumon

Norra Sandbäck

Mjällby Ljunga

Hosaby Björke

Listervägen (Bolsaby) Mjällby Åsa

Kullakvarn

Ysanevägen

Lörby Kladd

Gammalstorpsvägen ink. Gummarp

Kvarnbacken

Lörby skog

Tejnabacksvägen

Lörbyvägen

Sandviken etapp 6

Egnahemsvägen

Stibyvägen

Sillnäs 

Hosaby

Valje Camping

Gammalstorp (Hinnedalsvägen)

Grönadal

Ryedal

OMRÅDEN SOM EJ ÄR AKTUELLA 
FÖR UTBYGGNAD INNAN ÅR 2028

g

0 1 2 3 4 50,5   km

OMRÅDE

Listervägen (Bolsaby)
Hosaby
Hosaby Björke
Istaby
Ryedal
Valje Camping och sommarstugor

UTBYGGNADSSTART
2019
2019
2019
2019 
2019 
2020-2021 
2020-2021  
2021-2022

Mörby etapp 2
Överföringsledning Hanö - Nogersund RV 
Sandviken etapp 5
Mjällby Ljunga
Grönslätt
Sandviken etapp 6
Torsö 
Sillnäs

2023-2028

    

OMRÅDE 
Agerum
Bjäraryd
Bjärarydsvägen
Egnahemsvägen
Furumon
Gammalstorp (Hinnedalsvägen)
Gammalstorpsvägen ink Gummarp
Grönadal
Jockarp
Kullakvarn
Kvarnbacken
Lörby Kladd
Lörby skog
Lörbyvägen
Mjällby Åsa
Målen
Möllebjörke
Norra Sandbäck
Stiby
Stibyvägen
Tejnabacksvägen
Värhult
Ynde
Ysanevägen
Örlycke

Prioritering av områden för utbyggnad av allmänt
VA är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv 
och i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Vid den samlade bedömningen har hänsyn tagits
till följande aspekter:
-  Lokala förutsättningar för enskilda avlopp såsom
 jordart, grundvattennivå och bebyggelsetäthet

-  Tillgång till kommunalt dricksvatten 
-  Närhet till vattenskyddsområde, vattentäkt, 
 ytvattenförekomst och skyddad natur

-  Antal fastigheter
-  Teknisk möjlig turordning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 149 Dnr 2018/267

Revidering av Kopieringstaxa och utskriftstaxa, FFS 7.1

Kommunfullmäktige beslutade i § 133/2017 om revidering av kopieringstaxa och utskrift-
staxa.

Beredning
KPC, Bert-Ola Olssons tjänsteskrivelse 2018-10-26.     
KSAU § 210/2018.
KS § 140/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av kopieringstaxa och utskriftstaxa, 
FFS 7.1, att börja gälla från och med 2019-01-01.
______

Exp.
Kopieringscentralen
FFS
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U T G I V E N  A V  K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.1   Sid 1 (4)

Dnr Gäller fr. o. m. Antagen
2013/289
2017/327

2014-01-01
2018-01-01

Kf 2013-11-18 § 100
Kf 2017-11-27 § 133

Förslag till reviderad

KOPIERINGSTAXA

OCH

UTSKRIFTSTAXA
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KOPIERINGSTAXA OCH UTSKRIFTSTAXA

Lagstadgad moms tillkommer

1.  
KOPIERING OCH UTSKRIFT TILL ALLMÄNHETEN                         

Svart-vit kopiator/utskrift

Fast avgift                                                                                       40:00         
80 gr, enkelsidigt 

Avgift per A4-kopia, vitt eller färgat papper
1-100     3:00
101-500    2:-
501-     1:-

Avgift per A3-kopia, vitt eller färgat papper   4:50
Overhead A4 11:00

Färgkopiator/utskrift

Fast avgift 40:00        
80 gr, enkelsidigt

Avgift per A4-kopia, vitt eller färgat papper
1-101     4:-
101-501     3:50
502-     2:50          

Avgift per A3-kopia   6:00
Overhead A4 17:-

Beställd kopia debiteras även om den inte avhämtas.
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2.  
KOPIERING TILL FÖRENINGAR OCH KOMMUNVERKSAMHETER

Svart-vit kopiator 

80 gr, enkelsidigt                                                                                            
                 SEK

Avgift per A4-kopia, vitt papper 0,65          
Avgift per A4-kopia, färgat papper 0,80         
Avgift per A3-kopia, vitt papper 1,25         
Avgift per A3-kopia, färgat papper 1,75         
Overhead A4 4,00         
Minsta avgift till föreningar 40,00      

80 gr, dubbelsidigt

Avgift per A4-kopia, vitt papper 1,21 1,06         
Avgift per A4-kopia, färgat papper 1,36 1,21         
Avgift per A3-kopia, vitt papper 2,35 2,05         
Avgift per A3-kopia, färgat papper 2,85 2,55         
Minsta avgift till föreningar 40,00      

Färgkopiator                                                                                                 

80 gr, enkelsidigt             

Avgift per A4-kopia, vitt papper 1,23
Avgift per A4-kopia, färgat papper 1,38
Avgift per A3-kopia, vitt papper 2,37          
Avgift per A3-kopia, färgat papper 2,77          
Overhead A4 10,00
Minsta avgift till föreningar 40,00        

80 gr, dubbelsidigt
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Avgift per A4-kopia, vitt papper 2,37
Avgift per A4-kopia, färgat papper 2,52          
Avgift per A3-kopia, vitt papper 4,64          
Avgift per A3-kopia, färgat papper 5.14          
Minsta avgift till föreningar 40,00        
Beställd kopia debiteras även om den inte avhämtas.

3.
ÖVRIGT ARBETE                                          

Z-vikning                                                                                           0,25/blad                   
Vikning 0,10/blad   
Vikning+häftning A4 till A5 0,50/häfte
Klotbindning (svart band i ryggen) 12:-/st          
Limbindning  10:-/st            
Häftning  ingår

4.
AVGIFTER FÖR ALLMÄNNA HANDLINGAR

Papperskopia sida 1-9 ingen kostnad
Papperskopia, 10 sidor 50 kr
Ytterligare sidor 2 kr/sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 150 Dnr 2018/312

Revidering av Taxa för omsorg, FFS 7.11

Omsorgsnämnden beslutade § 62 om omsorgsavgift 2019. 

Avgiften för omsorg regleras via Socialtjänstlagen och av regeringen fastställda 
belopp för maxavgift. 

Kommunen har möjlighet att själva besluta om nivåerna för omsorgsavgiften. 
En hemtjänsttimme får inte kosta mer än kommunens självkostnad för hemtjänst. 
Kommunens självkostnad för en hemtjänsttimme är över den föreslagna timtaxan.

För 2019 föreslås samma nivåer för omsorgsavgiften som tidigare, dvs. 8 nivåer. 
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.

Maxavgiften har som tidigare år beräknats till en tolftedel av 48 % av basbeloppet, 
för 2019 blir maxtaxan då 1 860 kronor. Höjning av maxtaxan blir 40 kr.

2019
1 timme 232 kronor
2 timmar 465 kronor
3 timmar 697 kronor
4 timmar 930 kronor
5 timmar 1 162 kronor
6 timmar 1 395 kronor
7 timmar 1 627 kronor
8 timmar 1 860 kronor MAXTAXA 

Beredning
ON § 62/2018  
KSAU § 211/2018.      
KS § 141/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa oförändrade nivåer och nya timbelopp för 2019. 
Maxavgiften för 2019 är 1 860 kronor/månad. 
______

Exp.
Omsorgsnämnden
FFS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 151 Dnr 2018/312

Revidering av Avgiftskonstruktion, FFS 7.11

Omsorgsnämnden har fattat beslut om att avgiftskonstruktionen ska gås igenom och 
vid behov uppdateras årligen. Detta har nu gjorts i samarbete med avgiftshandläggare 
och endast smärre förändring är gjord i underlaget.

Förändring i underlaget finns på sidan 6, där beräkningssättet för debitering av omsorgs-
avgiften gällande korttidsboende och trygg hemgång förändrats eftersom om en insats på-
går under en kortare tidsperiod bör nivån på avgiften anpassas därefter på ett proportionellt 
sätt. Avgiften per dag blir högkostnadsskyddet dividerat med 30. 

Beredning
ON § 65/2018. 
KSAU § 212/2018.   
KS § 142/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna förändringar i avgiftskonstruktion inom om-
sorgsnämndens verksamheter. Förändringarna gäller från och med 2019-01-01.
______

Exp.
Omsorgsnämnden
FFS
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U T G I V E N  A V  K O M M U N K A N S L I E T BILAGA  Nr 7.11

Dnr Gäller fr. o. m. Antagen

2016/293
2017/306

2017-01-01
2018-01-01

Kf 2016-11-21 § 142
Kf 2017-11-27 § 152

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS
VERKSAMHETER
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BILAGA
Nr 7.11

Sid 2 (8)

Avgiftskonstruktion avseende Omsorgsnämn-
dens verksamheter 

Tillämpningsregler för Sölvesborgs kommun

Allmänt

Avgiftssystemet styrs av bestämmelser i 8 kap. Socialtjänstlagen. Lagstiftningen anger den 
högsta avgift som kommunen får ta ut av enskild för hemtjänst, dagverksamhet samt kom-
munal hälso- och sjukvård. 

I lagstiftningen finns även bestämmelser om ett lägsta förbehållsbelopp för den enskilde, 
gällande normala levnadsomkostnader och faktisk boendekostnad. Därutöver anges i lagen 
på vilket sätt avgiftens storlek ska räknas fram, avgiftsunderlag. 
Ett beslut om förbehållsbeloppets storlek samt avgiftens storlek kan överklagas via förvalt-
ningsbesvär, och gäller beslut som rör:

 avgiftens storlek
 avgiftsändring
 beräkning av avgiftsunderlag
 beräkning av boendekostnad
 beräkning av minimibelopp

Högsta avgift, även kallat högkostnadsskydd eller maxtaxa 8 kap 5§ SoL:

Avser högsta avgift/månad som kommunen får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård. 

Med hemtjänst avses:
Dels uppgifter av servicekaraktär, som praktisk hjälp med hemmets skötsel, dels insatser 
som behövs för att kunna tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov.
Dessutom ingår ledsagning, avlösning av anhörigvårdare och trygghetslarm i hemtjänst 
begreppet. Även de omvårdnads- och serviceinsatser som tillhandahålls via särskilt boende 
inklusive korttidsboende ingår i begreppet hemtjänst. 

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställts enligt lagen om allmän försäk-
ring. 

Med hemsjukvård avses:
Den som på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcen-
tralen kan ha rätt till hemsjukvård. Hemsjukvård kan ges under en kortare period till exem-
pel efter en sjukhusvistelse men också för sjukvård under lång tid.
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BILAGA
Nr 7.11

Sid 3 (8)

Med hemsjukvårdspatienter avses patienter som är inskrivna i hemsjukvården och har re-
gelbundet hjälp av hemsjukvården varje månad. 
Med hembesök av kommunsköterska avses enstaka besök som kommunsköterskan gör på 
uppdrag av Landstinget. Även enstaka besök från arbetsterapeut och sjukgymnast räknas 
som hembesök. När personen har insatser gällande vård i livets slut debiteras ingen hem-
sjukvårdsavgift.

Avgiften beräknas för varje enskild person. Detta eftersom biståndsbeslutet gäller den en-
skilda personen var för sig och serviceinsatserna kan variera mellan makar eller registrera-
de partners. Detsamma gäller sammanboende. När båda är beviljade larm tas hel avgift ut 
för första larmet och halv avgift för det andra.

En allmän omprövning av inkomster och avgifter ska ske årligen med tillämpning av änd-
rade basbelopp, skattebestämmelser, inkomst- och förmögenhetsuppgifter mm.

För den som inte inkommer med nödvändiga uppgifter för avgiftsprövningen, beslutas 
högsta avgift för den aktuella insatsen/insatserna.

För person som får bostad och vård i boendeform i annan kommun eller i privat boende-
form, och där Sölvesborgs kommun har betalningsansvaret, gäller samma avgiftssystem 
som i kommunens egna boendeformer.
Gällande boende för barn och ungdom 9 § 8 Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade(LSS) utgår avgifter fastställda av fullmäktige (övriga avgifter år 2015)

Beräkning av avgiftsunderlag 8 kap 4-6 §§ SoL:

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån:

 inkomst under de närmaste 12 månaderna fördelat med lika belopp per månad
 inkomsterna ska beräknas enligt 21§ första stycket 1-3 och 5 p Lagen om bostads-

tillägg för pensionärer m fl.
 bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst
 förmögenhet ska inte påverka avgiftsunderlaget
 inkomst av kapital per den 31 december året innan det år avgiften avser medräknas
 avgiften baseras på den enskildes betalningsförmåga
 avgiften ska ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har änd-

rats
 den enskilde är skyldig att meddela förändringar som kan påverka avgiften
 avgiften får ändras vid förändring av prisbasbelopp
 Förändringar kan innebära retroaktiv debitering för den enskilde eller återbetalning 

från kommunens sida från tidpunkten för de förändrade förhållandena. Om föränd-
ring gäller för lång tid tillbaka sker retroaktiv debitering/återbetalning max 1 år till-
baka.

 beräkningen ska göras utifrån så aktuella uppgifter som möjligt i den enskildes eko-
nomi

65



BILAGA
Nr 7.11

Sid 4 (8)

Inkomstberäkningen
Den beräknade månadsinkomsten utgör avgiftsunderlaget, vilken är den inkomst som kan 
antas inkomma under de närmaste 12 månaderna fördelat med lika belopp per månad. 
Tolvmånadersperioden ska börja löpa från och med den månad avgiften ska börja betalas. 

För gifta eller registrerade partners gäller att inkomsterna ska läggas samman och därefter 
fördelas med hälften på vardera. Sammanboendes inkomster beräknas för respektive sam-
bo såsom för ensamstående personer då det inte finns lagstadgad underhållsskyldighet mel-
lan sambor. Barns inkomster ska inte medräknas. 

När avgifterna fastställs ska kommunen se till att make/a, sambo eller partner inte drabbas 
av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Vid make/makas inflyttning till SÄBO ska 
mest fördelaktiga sätt att räkna inkomster användas. Grundregeln är att lägga samman in-
komsterna och dela på hälften. Om det är mer fördelaktigt för den enskilde kan endast den 
egna inkomsten räknas. 

Inkomsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendationer enbart påverkas i de fall man 
faktiskt får bostadstillägg, särskilt bostadstillägg eller bostadsbidrag. Det är viktigt att in-
formera om möjligheten att söka bidragen och även hjälpa till att kontakta Pensionsmyn-
digheten.

Som inkomst medräknas:

 nettoinkomster, efter avdrag för preliminär skatt, av tjänst och näringsverksamhet
 som inkomst av tjänst räknas vissa typer av ersättningar, t ex pension, sjukpenning 

och livränta
 nettoinkomst av kapital
 vissa skattefria ersättningar som avtalsgrupp-sjukförsäkringar (AGS) och studiebi-

drag
 utländska inkomster och stipendier som inte är skattepliktiga i Sverige
 bostadstillägg och särskilt bostadstillägg samt bostadsbidrag

Inkomst av näringsverksamhet ska beräknas enligt 14 kap 21§ IL (13§ BTPL). Det är dock 
endast överskott som ska ingå i den avgiftsgrundande inkomsten. 

Det tas inte hänsyn till underskott av kapital eller allmänna avdrag i deklarationen. 

Inkomst av kapital
Gäller den faktiska nettoinkomsten av kapital per den 31 december året före det år som 
ansökan görs. Som intäkter räknas bl a ränteinkomster, utdelningar, inkomster vid uthyr-
ning av privatbostäder och kapitalvinster. Vid inkomstprövningen avses den faktiska av-
kastningen. Det är endast överskott som medräknas, om det uppstått ett underskott påver-
kas inte avgiftsunderlaget.
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Förbehållsbeloppet

Består av ett minimibelopp och den faktiska boendekostnaden. Minimibeloppet ska täcka 
normalkostnader för följande poster (Konsumentverkets beräkningar):
I ordinärt boende minimibelopp

 Livsmedel
 Kläder, skor
 Fritid
 Hygien
 Dagstidning, telefon och TV-avgift
 Hemförsäkring
 Öppen hälso- och sjukvård
 Tandvård
 Hushållsel
 Förbrukningsvaror
 Resor
 Möbler, husgeråd
 Läkemedel

Minimibeloppet ska per månad utgöra lägst en tolftedel av: Socialstyrelsens procentberäk-
ning av prisbasbeloppet för innevarande år.

Nedsättning av minimibeloppet i särskilda boenden
Det finns två skäl som ger kommunen rätt att sätta ned storleken på minimibeloppet:

1. brukaren har inte en sådan kostnad som ingår i lagen angivna minimibeloppet, ef-
tersom kostnaden ingår i hyran för särskilt boende (gäller även för hemtjänst och 
dagverksamhet).

2. kostnaden för en post som minimibeloppet omfattar ges kostnadsfritt av kommunen 

Individuell prövning
Förbehållsbeloppet ska höjas vid fördyrade levnadsomkostnader om dessa är varaktiga 
(minst 6 månader) och uppgår till ett inte oväsentligt belopp (minst 200 kronor/månad). 
Den enskilde måste kunna styrka sina kostnader om fördyrade levnadsomkostnader.
Förbehållsbeloppet får i undantagsfall sänkas om den enskilde inte har en kostnad som ska 
täckas av det schabloniserade minimibeloppet.

Höjning av förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade
Personer yngre än 61 år bedöms ha högre kostnader för livsmedel än äldre personer. Förbe-
hållsbeloppet behöver därför i normalfallet höjas. Detta utifrån Konsumentverkets beräk-
ningar där mellanskillnaden för personer som är 61 år eller äldre och övriga åldersgrupper 
visas. Detta innebär att förbehållsbeloppet för dessa personer kan räknas upp med aktuell 
summa, se Konsumentverkets hushållsbudget för olika åldersgrupper. 
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Individuell prövning för yngre funktionshindrade
Yngre personer med funktionshinder kan ha särskilda kostnader för bosättning och familje-
bildning och i dessa fall bör förbehållsbeloppen räknas upp efter individuell prövning. Det-
ta till en nivå som överstiger minimibeloppet med max 10 procent. Kostnader för hemma-
varande barn kan i vissa fall medföra höjning av förbehållsbeloppet. Som vägledning för 
att avgöra hur mycket förbehållsbeloppet ska höjas kan Konsumentverkets beräkningar av 
levnadskostnader för barn, med avdrag för barnbidrag användas. Avgift för plats i förskola 
och fritidshem kan ses som en särskild kostnad för barn. Underhållsbidrag som en förälder 
betalar för sitt barn är en kostnad som höjer förbehållsbeloppet. Efter individuella pröv-
ningar kan förbehållsbeloppet höjas för yngre funktionshindrade om det finns skäl för det 
och extra kostnader kan påvisas. Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte 
förbehållsbeloppet. 

Höjning av förbehållsbeloppet vid matdistribution eller dygnsportionsabonnemang 
Förbehållsbeloppet ska täcka normalkostnaden för livsmedel enligt Konsumentverkets be-
räkningar. Då det innebär merkostnader för matdistribution eller dygnsportionsabonne-
mang på särskilda boenden, ska det tas hänsyn till denna merkostnad. Förbehållsbeloppet 
ska höjas med skillnaden mellan den avgift kommunen tar ut för maten och Konsument-
verkets beräkning för livsmedel.
Fördyrade levnadsomkostnader angående livsmedelskostnaden räknas enligt Konsument-
verkets beräkning för män respektive kvinnor i två äldre åldersgrupper, 61-74 samt 75 år 
och äldre. De fyra beloppen summeras och sedan divideras med fyra. 
Beräkningen av den enskilda brukarens avdrag av merkostnad av matdistributionen görs 
inom 4 olika nivåer beroende på antalet portioner brukaren beställt.
Nivå 1    8 – 14 portioner
Nivå 2  15 – 19 portioner
Nivå 3  20 - 26 portioner
Nivå 4  27 – 30 portioner

Personer med låga inkomster
Förbehållsbeloppet är ett schablonbelopp och avser s.k. normalkostnader för personer över 
61 år och inte enskilda äldres faktiska levnadskostnader. Beloppet har beräknats utifrån 
Konsumentverkets hushållsbudget för personer 61 år och äldre. Kommunen har ingen skyl-
dighet att betala ut medel till en person om inte miniminivån uppnås. Däremot är kommu-
nen skyldig att informera om möjligheten att ansöka om försörjningsstöd. Om den enskilde 
inte uppnår angivet förbehållsbelopp blir omsorgsavgiften noll kronor. 

Beräkning av boendekostnad
Som boendekostnad medräknas den faktiska boendekostnaden. Den aktuella hyresavgiften 
medräknas vid hyresrätt, gäller även för särskilt boende. I de fall bostaden utgörs av boen-
de i villa eller bostadsrätt medräknas den faktiska boendekostnaden. Med faktiska boende-
kostnaden avses boendekostnad som beräknas enligt regler från Pensionsmyndigheten.
Om den faktiska kostnaden inte överensstämmer med Pensionsmyndighetens beräknings-
sätt måste boendekostnaden kunna styrkas.
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Omsorgsavgiften, samt övriga debiteringsregler för avgifter

Timdebiteringen fastställs av Kommunfullmäktige årligen. Högsta avgift som kan tas ut är 
maxavgiften, om det finns avgiftsutrymme. Omsorgsavgiften debiteras utifrån 8 nivåer, 
och debitering sker i efterskott. Den enskilde betalar aldrig mer än framräknat personligt 
avgiftsutrymme och max det belopp som nivån anger. Inom särskilda boenden gäller nivå 
8, detsamma gäller korttidsboende/växelvård. Biståndshandläggares tid efter bedömning av 
behov enligt bedömningsmall och schabloner för insatser ligger till grund för beslutet om 
avgift. Den beräknade tiden anges i hela timmar och avrundas neråt upp till halvtimme och 
uppåt över halvtimme. Tidsåtgången beräknas per månad.

Ledsagning och avlösarservice i hemmet
Vid ledsagning överstigande 15 timmar/månad räknas det som hemtjänst och innebär om-
sorgsavgift.

Vid avlösarservice i hemmet överstigande 16 timmar/månad räknas det som hemtjänst och 
innebär omsorgsavgift.

Vid avlösarservice i hemmet överstigande 8 tim/månaden när avlösarservicen kombineras 
med växelboende på korttidsboende räknas det som hemtjänst och innebär omsorgsavgift.

Avgiftsbefrielse 
Avgiftsbefrielse/nedsättning av avgift när man har hemtjänst görs vid (under 8 timmar) 
sjukhusvistelse och gäller fr.o.m. första dag som hjälp inte ges i hemmet. Vid annan från-
varo gäller att avgiftsbefrielse/nedsättning av avgiften görs om frånvaron meddelats minst 
7 dagar i förväg till enhetschef/arbetslaget. Reducering av avgiften görs per timme upp till 
nivå 8. Vid hemtjänst mer än 8 timmar görs ingen avgiftsbefrielse då högsta nivå har upp-
nåtts. Avgiftsbefrielse gäller inte för omsorgsavgiften på särskilda boenden/kortis/växel-
vård då högsta nivå uppnåtts efter mindre än en dags vistelse där. Avgiftsbefrielse sker 
endast om den faktiska avgiften blir lägre än beräknat avgiftsutrymme.

In- och utflyttning vid särskilda boende, hyresavgiften
Hyran debiteras en månad i förskott för nyupprättade hyreskontrakt. 
För särskilda boende debiteras hyran per dag vid inflyttning. Vid utflyttning/dödsfall debi-
teras hyran för 10 dagar enligt hyreskontrakt. Vid utflyttning från Duvan gäller uppsäg-
ningstid enligt hyresavtalet vid utflyttning och 1 månad vid dödsfall.
Hyra debiteras fr.o.m. planerad inflyttningsdag eller senast efter 10 dagar efter anvisande 
av plats. Gäller under förutsättning att rummet är inflyttningsklart. 
För gruppboende LSS gäller 1 månads uppsägningstid när brukaren önskar flytta från sin 
lägenhet. Vid dödsfall gäller samma princip som för särskilda boende.

Dubbla boendekostnader
Hyreskostnaderna för det särskilda boendet ingår alltid vid beräkning av avgiftsutrymmet. 
Brukaren kan under högst 3 månader få en kompensation för dubbla boendekostnader ge-
nom att endast behöva betala sin ursprungliga hyra. Detta gäller endast då det är fråga om 
avveckling av ursprungligt boende och vid den tidpunkt det är aktuellt och inte retroaktivt. 
Avser inte brukaren att sälja eller säga upp bostaden kan kompensation för dubbla boende-
kostnader inte fås. Detsamma gäller om brukaren avser att lämna ursprunglig bostad som 
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gåva. Brukaren jämkas på den lägsta hyran av de båda bostäderna under perioden med 
dubbla boendekostnader, maximalt under 3 månader. Gäller inte för personer som har för-
mögenhet motsvarande 2 prisbasbelopp och därutöver. Den dubbla boendekostnaden ska 
styrkas.

Omsorgsavgiften på Utsikten/korttidsboende och trygg hemgång
Gäller för växelvårdsplats, avlastningsplats eller korttidsboende eller för insats vid trygg 
hemgång.
Debitering för vården på Utsikten/korttidsboende/växelvård görs med omsorgsavgift enligt 
nivå 8, och en kostavgift per dag. Kostavgiften är densamma som på särskilda boenden. 
Om en insats utgår under en kortare tidsperiod under en månad bör nivån på avgif-
ten anpassas därefter på ett proportionellt sätt. Avgiften per dag blir högkostnads-
skyddet dividerat med 30. Matavgiften debiteras efter faktiska dagar.

Trygghetslarm/service och hemsjukvårdsavgift
Gäller för trygghetslarmavgift, trygghetsserviceavgift och hemsjukvårdsavgift. Kostnaden 
för trygghetslarm/service och hemsjukvårdsavgift ingår i avgiftsutrymmet och debiteras i 
efterskott. Omsorgsavgiften, avgiften för trygghetslarm/service och hemsjukvårdsavgift 
kan sammanlagt aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme eller maxnivån. 
Trygghetslarm/service debiteras:
Hela avgiften per månad om servicen påbörjas 1-15 dagen under innevarande kalendermå-
nad
Halva avgiften per månad om servicen påbörjas 16-31 dagen under innevarande kalender-
månad
Hela avgiften per månad om servicen avslutas 16-31 dagen under innevarande kalendermå-
nad
Halva avgiften per månad om servicen avslutas 1-15 dagen under innevarande kalendermå-
nad

Dygnsportionsabonnemang
Debiteras en månad i efterskott och endast verkställda dygnsportioner debiteras enligt föl-
jande regler:
För reduktion av dygnsportionsabonnemanget i samband med annan vistelse ska frånvaron 
omfatta minst en dag. Reduktion i samband med utflyttning eller som följd av sjukdom 
som inte möjliggör matintag sker först nästkommande dag. Sker i dessa fall via minskning 
av antalet dagar enligt aktuellt dygnsportionspris under kalendermånad.

Distribuerad lunch inom hemtjänsten
Debiteras en månad i efterskott. Beräkning av månadskostnaderna sker via antalet beställda 
luncher utifrån biståndsbeslut. Reduktion av kostnaderna sker när brukare eller anhörig 
gjort avbeställning senast en dag innan. 

Vid särskilda skäl debiteras inte kostnaden, trots att meddelande inte lämnats, t ex vid akut 
sjukhusvistelse. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 152 Dnr 2018/313

Revidering av Övriga avgifter inom omsorgsnämndens verksamhetsområde, FFS 7.21

Avgifterna inom omsorgsnämndens ansvar gås igenom årligen. Det genomförs även en 
omvärldsanalys hur avgifterna ligger i närliggande kommuner.

Förslag enligt bilaga.

Beredning
ON § 63/2018.       
KSAU § 213/2018.
KS § 143/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige fastställer Övriga avgifter inom omsorgsnämndens verksamhetsområ-
de, FFS 7.21, att gälla från och med 1 januari 2019.  
______

Exp.
Omsorgsnämnden
FFS
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Dnr Gäller fr. o. m. Antagen
2016/291
2017/307

2017-01-01
2018-01-01

Kf 2016-11-21 § 139
Kf 23017-11-27 § 136

ÖVRIGA AVGIFTER INOM OMSORGSNÄMNDENS 
VERKSAMHETSOMRÅDE
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ÖVRIGA AVGIFTER ÅR 2018 2019

Avgift för kost i de särskilda 116 120:-/dag
boendeformerna, inkl sondmatning

Avgift för livsmedelskostnader 18:-/frukost
vid korttidsboende och stödfamilj     30 31:-/lunch
för personer tillhöriga LSS, fritids-     22 23:-/kvällsmat/mellanmål     
verksamhet för barn enligt LSS               Maxavgift 70 72:-/dag
Gäller för barn/ungdom t o m 21 år
samt stödfamilj alla åldrar 

Avgift för livsmedelskostnader 29:-/frukost 
vid korttidsboende 52 54:-/lunch
för personer tillhöriga LSS                      35 37:-/kvällsmat/mellanmål
Gäller för vuxna över 21 år                     Maxavgift 116 120:-/dag

Avgifter vid Sunnanbo       Avgift tas inte ut för vistelse i 
dagverksamhet samt avlösarservice dagverksamheten. Egenavgift tas ut av den 
på S:t Ibbsgatan 9 J enskilde motsvarande taxa för en zon inom färd-

tjänsten enkel resa, när taxiresor via kommunen 
utnyttjas för resa till och från verksamheten. 
Avgifter för måltider betalas enligt fastställd taxa 
för matdistribution.

Avgift för hemsjukvård i de 120 130:-/besök, max 300 350:-/mån
särskilda boendeformerna /mån

Matdistribution till 60 62:-/port     
brukare i hemmen  

Avgift för lunch på dagcentraler / 67:-/port    
daglig verksamhet LSS/psykiatri
samt för anhöriga som äter lunch på 
SÄBO.

Trygghetslarm 275:-/mån

Trygghetslarm 2 (makar 150:-/mån
/sammanboende)

Trygghetsservice 275:-/mån
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Telefonservice 0 kr 150:-/mån

Lägervistelse LSS 200:-/dygn             
I de fall egenavgiften inte debiteras direkt till 
vårdtagaren utan Sölvesborgs kommun debiteras 
hela kostnaden för lägervistelsen.

Avgift för avlösarservice Omsorgsavgift över 16 timmar/månad.
i hemmet enligt SoL Omsorgsavgift över 8 timmar/månad när insatsen 

kombineras med växelvård på korttidsboende 

Avgift för ledsagning Omsorgsavgift över 15 timmar/månad.
enligt SoL

Avgifter för personer på Avgifter för måltider enligt kommunens 
köpt vårdplats fastställda taxa i de fall vårdgivaren inte har angi-

vit kostnaden för måltid i avtal.
(annan vårdgivare) Avgifter för omvårdnad enligt kommunens     

fastställda taxa för vård/service, enligt                                                                     
                                                                 Socialtjänstlagen.

Hyra enligt hyresavtal med vårdgivaren. Förelig-
ger inget hyresavtal tas avgift ut för bostad med en 
tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet. Motsva-
rande lägsta avgift på SÄBO i Sölvesborgs 
kommun.

Avgift för transport av avliden Omsorgsnämnden bestämmer avgiftens storlek 
i de särskilda boendeformerna                 utifrån självkostnadsprincipen (dnr 65/2005/739).

Avgift för boende enligt
9 § 8 LSS:

Personer under 18 år Faktisk kostnad delat per förälder dock max
underhållsstöd (1 573 kr för 2017) per förälder.
Beräknings ska göras av föräldrars betalningsför-
måga enligt reglerna i socialförsäkringsbalken. 
Fakturering sker till föräldern. Debitering sker ej 
under sommarlovet.

Personer över 18 år som Som personer under 18 år. Fakturering sker till 
går i skola utan egen inkomst den enskilde personen, inte till föräldrar även om 

föräldrar har underhållsskyldighet. Debitering 
sker ej under sommarlovet.

74



Nr 7.21 Sid 4 (4)

Personer över 18 som går Faktisk hyreskostnad där det finns hyresavtal
i skola med egen inkomst eller boendeavgift med en tolftedel av 0,50 gånger 

prisbasbeloppet. Faktisk kostnad för mat eller 
samma avgift som kost i de särskilda
boendeformerna. Faktisk kostnad för aktiviteter. 
Debitering sker ej under sommarlovet.

Resor till och från Länstrafikens kostnad för periodkort beroende på 
daglig verksamhet avstånd mellan bostad och daglig verksamhet. 

Juli månad är avgiftsfri.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 153 Dnr 2018/318

Revidering av Månadsavgifter i särskilda boenden, FFS 7.23

Föreligger förslag till månadsavgifter för de särskilda boendeformer både inom äldre-
omsorg och funktionshinderomsorg. Samtliga särskilda boenden samt bostad med särskild 
service föreslås höjas med 2 % och följer därmed Sölvesborgshems aviserade ökning till 
omsorgsförvaltningen.

Förändring gällande särskilt boende på Duvan till att också innefattas av föreslagen ökning 
med 2 % istället för att följa bostadsrättsföreningens höjning. 

Beredning
ON § 64/2018.       
KSAU § 214/2018.
KS § 144/2018.

Yrkanden
Rolf Engström SoL, Inger Pilthammar M och Peter Thyrén SD: Ärendet återremitteras för 
att invänta hyresförhandlingens resultat och utifrån detta senare fatta beslut om äldreboen-
dens hyror.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige bifaller 
Engströms yrkande.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till omsorgsnämnden.
 
______

Exp.
Omsorgsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 154 Dnr 2018/85

Utdebitering 2019 - Sölvesborgs kommun

Utdebiteringen för år 2019 är förändrad till 21,82 kronor. Förändringen beror på skatteväx-
ling mellan kommunerna i Blekinge och Region Blekinge (tidigare Landstinget). Skatten 
sänks för kommunerna med 45 öre och höjs för Region Blekinge med motsvarande 45 öre.  

Beredning
KSAU § 215/2018.  
KS § 145/2018.    

BESLUT

Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 21,82 kronor.

______

Exp.
Ekonomichefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 155 Dnr 2018/321

Antal ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder

Enligt kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige antalet ledamöter och ersättare i 
styrelser och nämnder.

Fullmäktige får också bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott.

Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själva bestämma att utskott 
ska finnas. 
 
Beredning
KSAU § 218/2018.
KS § 148/2018.       

Yrkanden

Emilie Pilthammar M, med instämmande Samstyret: Bifall till Samstyrets förslag.

Johanna Beijer S, med instämmande av V, L och C: Enligt kommunstyrelsen förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller 
Pilthammars yrkande.

Omröstning begärs följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst för bifall till Pilthammars yrkande.
Nej-röst för bifall till Beijers yrkande.

Med 27 ja-röster mot 22 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige bifalla Pilthammars 
yrkande. Omröstningslista bifogas.

BESLUT

Antalet ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder fastställs enligt följande att gälla
från och med den 1 januari 2019:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nämnd: Antal ledamöter Antal ersättare
Kommunstyrelsen 13 13
Barn- och utbildningsnämnden 11 11
Omsorgsnämnden 11 11
Byggnadsnämnden   9     5
Fritids- och kulturnämnden   9     5
Valnämnden   7     7
Överförmyndarnämnden   3     3

Arbetsutskott   5      3
Personalutskott   5      3
Näringslivsutskott   3    2

______

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot 
beslutet.

______

Exp.
Samtliga nämnder
Kommunkansliet
FFS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

   KOMMUNFULLMÄKTIGE   Sammanträdesdatum

2018-11-26

OMRÖSTNING
Ärende: KF §  Dnr 2018/321  
Antal ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder

OmröstningNamn

Ja Nej Avstår

S Johanna Beijer X

SD Jimmie Åkesson X

M Emilie Pilthammar X

S Jens Melander X

SD Louise Erixon X

S Ayman Fares X

M Kith Mårtensson X

SD Benny Karlsson X

S Alexander Nilsson X

SD Robert Lindén X

C Ulf Svensson X

S Viveka Olofsson X

M Niklas Joelsson X

SD Casper Borgström X

V Willy Söderdahl X

SOL Anders Jönsson X

S Daniel Berg X

SD Peter Thyrén X

KD Robert Manea X

S  Faire Baubec X

M Arne Bogren X

SD Anna Borgström X
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sida 2 (3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

S Jörgen Englin X

L Lars Lamberg X

S Jan-Åke Persson X

M Paul Andersson X

SD Harald Olsson X

S Christoffer Ekenberg X

SD Jimmy Rask X

C Ali Kader X

M Inger Pilthammar X

S Nihada Kilim X

SD André Svensson X

S Roine Olsson X

SD Marco Lindekvist X

M Anders Fransson X

S Janina Andersson X

V Rebecca Wald X

SD Andrea Axelsson X

S Mats Svensson X

SOL Rolf Engström X

M Mikael Törnberg X

SD Tobias Alm X

S Annelie Rosenqvist X

SD Gertrud Kärnerup X

S Elisabeth Jönsson X

KD Deborah Lind X
M Mona Frigura
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sida 3 (3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

X

S Marion Lundh X

SUMMA 27 22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 156 Dnr 2018/85

Budget 2019 - Sölvesborgs kommun

Arbetet med 2019 års budget har utgått från kommunfullmäktiges beslut om ramar den 18 
juni 2018. Budgetberedning har vid sammanträde den 9-10 oktober 2018 behandlat nämn-
dernas förslag till budget 2019.  

Revisorernas anslag utgör 1 promille av verksamhetens bruttokostnader. Med verksamhet 
avses den verksamhet som granskas av revisorerna.

Taxor och avgifter, som ska höjas, tas upp som särskilda ärenden.
Förteckning över nya och förändrade tjänster, till vilka medel har upptagits, finns intagna 
på särskild sida i budgetförslaget. 

Beräkningsgrunderna för partistödet är oförändrat.

Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter har upptagits 500 tkr. Dessa 500 
tkr har avsatts till medfinansieringsprojekt som kan användas som egeninsats i projekt med 
externfinansiering för näringslivs- och landsbygdsändamål (efter beslut i varje projekt 
härom).

Beredning
KSAU § 216/2018.     
Ks § 146/2018.

Yrkanden
Louise Erixon SD (för Samstyret): Bifall till eget förslag till budget med samtliga punkter.
Johanna Beijer S med instämmande av Lars Lamberg L, Willy Söderdahl V och Ulf Svens-
son C: Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Louise Erixon SD föreslår att Samstyrets besparing på partistödet, enligt ”Robin Hood-mo-
dellen”, lyfts ur från budgeten och behandlas som en egen att-sats.

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat 
bifalla Erixons förslag.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till Erixons förslag.
Nej-röst för avslag på Erixons förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Med 27 ja-röster mot 22 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige bifalla Erixons 
förslag om att lyfta ur förslaget om besparing av partistödet i enlighet med ”Robin Hood-
modellen” och besluta om den i en separat att-sats.
Omröstningslista bifogas.

Härefter ställer ordföranden proposition på Louise Erixons SD yrkande om bifall till Sam-
styrets förslag till budget med samtliga punkter, inklusive att-satsen - ”att besparing ska 
ske av partistödet i enlighet med Robin Hood-modellen” - mot Beijers S yrkande om bifall 
till kommunstyrelsens förslag till budget.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Erixons yrkande.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till Erixons yrkande.
Nej-röst för bifall till Beijers yrkande.

Med 27 ja-röster mot 22 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige bifalla Erixons yrkande. 
Omröstningslista bifogas.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att anta Samstyrets gemensamma förslag till budget 2019 i 
sin helhet samt 

att besparing ska ske av partistödet i enlighet med ”Robin Hood-modellen”. 

Kommunstyrelsen medges ta upp kortfristiga lån under 2019 med ett belopp av högst 10
miljoner kronor.

Lån upptas med maximalt 60 miljoner kronor för finansiering av 2019 års investeringar.

Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter har upptagits 500 tkr. Dessa 500
tkr har avsatts till medfinansieringsprojekt som kan användas som egeninsats i projekt med
externfinansiering för näringslivs- och landsbygdsändamål (efter beslut i varje projekt
härom).

Kommunchefen får i uppdrag att sammanställa budgetdokumentet med resultaträkning,
kassaflödes- och balansräkning samt förvaltningsberättelse inom budgetbeslutets ram.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

______

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot 
beslutet.

______

Exp.
Gruppledare
Nämnder och styrelser
Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

   KOMMUNFULLMÄKTIGE   Sammanträdesdatum

2018-11-26

OMRÖSTNING 
Ärende: KF § 156  Dnr 2018/85  Budget 2019 - Sölvesborgs kommun
Gällande Partistöd som egen att-sats

OmröstningNamn

Ja Nej Avstår

S Johanna Beijer X

SD Jimmie Åkesson X

M Emilie Pilthammar X

S Jens Melander X

SD Louise Erixon X

S Ayman Fares X

M Kith Mårtensson X

SD Benny Karlsson X

S Alexander Nilsson X

SD Robert Lindén X

C Ulf Svensson X

S Viveka Olofsson X

M Niklas Joelsson X

SD Casper Borgström X

V Willy Söderdahl X

SOL Anders Jönsson X

S Daniel Berg X

SD Peter Thyrén X

KD Robert Manea X

S  Faire Baubec X

M Arne Bogren X

SD Anna Borgström X
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sida 2 (3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

S Jörgen Englin X

L Lars Lamberg X

S Jan-Åke Persson X

M Paul Andersson X

SD Harald Olsson X

S Christoffer Ekenberg X

SD Jimmy Rask X

C Ali Kader X

M Inger Pilthammar X

S Nihada Kilim X

SD André Svensson X

S Roine Olsson X

SD Marco Lindekvist X

M Anders Fransson X

S Janina Andersson X

V Rebecca Wald X

SD Andrea Axelsson X

S Mats Svensson X

SOL Rolf Engström X

M Mikael Törnberg X

SD Tobias Alm X

S Annelie Rosenqvist X

SD Gertrud Kärnerup X

S Elisabeth Jönsson X

KD Deborah Lind X
M Mona Frigura
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sida 3 (3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

X

S Marion Lundh X

SUMMA 27 22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

   KOMMUNFULLMÄKTIGE   Sammanträdesdatum

2018-11-26

OMRÖSTNING
Ärende: KF §  Dnr 2018/85  Budget 2019 - Sölvesborgs kommun
Gällande beslut om budgeten i sin helhet.

OmröstningNamn

Ja Nej Avstår

S Johanna Beijer X

SD Jimmie Åkesson X

M Emilie Pilthammar X

S Jens Melander X

SD Louise Erixon X

S Ayman Fares X

M Kith Mårtensson X

SD Benny Karlsson X

S Alexander Nilsson X

SD Robert Lindén X

C Ulf Svensson X

S Viveka Olofsson X

M Niklas Joelsson X

SD Casper Borgström X

V Willy Söderdahl X

SOL Anders Jönsson X

S Daniel Berg X

SD Peter Thyrén X

KD Robert Manea X

S  Faire Baubec X

M Arne Bogren X

SD Anna Borgström X
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sida 2 (3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

S Jörgen Englin X

L Lars Lamberg X

S Jan-Åke Persson X

M Paul Andersson X

SD Harald Olsson X

S Christoffer Ekenberg X

SD Jimmy Rask X

C Ali Kader X

M Inger Pilthammar X

S Nihada Kilim X

SD André Svensson X

S Roine Olsson X

SD Marco Lindekvist X

M Anders Fransson X

S Janina Andersson X

V Rebecca Wald X

SD Andrea Axelsson X

S Mats Svensson X

SOL Rolf Engström X

M Mikael Törnberg X

SD Tobias Alm X

S Annelie Rosenqvist X

SD Gertrud Kärnerup X

S Elisabeth Jönsson X

KD Deborah Lind X
M Mona Frigura
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sida 3 (3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

X

S Marion Lundh X

SUMMA 27 22
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Förslag till budget för Sölvesborgs kommun 2019 från Samstyret.

Samstyret i Sölvesborgs kommun (Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna samt Sölvesborgs- 
och Listerspartiet) lämnar här sitt förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020 till 2022.

Delförslag:

1. Finansiella mål för mandatperioden 2019-2022

2. Förslag till förändringar i driftsbudgeten för 2019 (jämfört med tjänstemannaförslaget vid 
budgetberedningen 9-10/10) i form av besparingar och intäktsökningar.

3. Förslag till förändringar i driftsbudgeten för 2019 i form av satsningar/utökningar.

4. Förslag till utredningsuppdrag och direktiv till nämnder, bolag och förvaltningar under 2019.

5. Förslag till investeringsbudget för 2019 och flerårsplan för 2020-2022.

Finansiella målen.

Dessa överensstämmer med vad som var kommunchefens förslag redan vid ramberedningen i maj månad. 
Dessa mål bidrar till att säkra en god ekonomisk hushållning i kommunen även under nästa mandatperiod. Det 
är Samstyrets ambition att se över dessa mål i samband med budgetarbetet inför år 2020.

Sammanfattning driftsbudgeten.

Genom Samstyrets förslag förbättras det budgeterade resultat enligt följande:

Budgeterat resultat vid budgetberedningen: + 2 456 tkr

Föreslagna besparingar/intäktsökningar: + 10 141 tkr

Föreslagna satsningar/utökningar: - 3 770 tkr

Nytt budgeterat resultat: + 8 827 tkr

Detta resultat svarar bättre mot den resultatnivå som följer av de föreslagna finansiella målen för 
mandatperioden (i snitt ca + 12 500 tkr/år). Det är önskvärt med ett än större resultat, helst ca 2 % av skatte- 
och statsbidragsintäkterna, vilket motsvarar ca 19 000 tkr. Detta särskilt som vi befinner oss i en 
högkonjunktur då vi bör ”samla i ladorna” inför svårare tider. Med hänsyn till det utgångsläge i den 
kommunala ekonomin som Samstyret fått ärva går det dock inte på kort tid att uppnå denna nivå om 
verksamhetens behov ska kunna tillgodoses tillfredsställande. 

Som en del i vårt budgetförslag föreslår vi därför flera utredningar varav vissa säkert kommer att medföra 
lägre kostnader för delar av verksamheten i framtiden. På detta sätt ska vi klara att få ett högre resultat och 
samtidigt kunna erbjuda en bra verksamhet.

92



Den förbättring av budgeterat resultat som vi ändå föreslår ger oss en större buffert för nya och ökande 
kostnader, vilka kan hanteras utan hastiga besparingar under pågående budgetår. Även nivån på 
investeringarna kan hållas på en högre nivå genom detta högre resultat.

För att nå detta förbättrade resultat föreslås vissa besparingar och intäktsökningar enligt bilaga. Även 
satsningar och utökningar, men på en lägre nivå, föreslås enligt egen bilaga.

Sammanfattning investeringsbudgeten 2019.

Samstyrets förslag innebär investeringsutgifter om ca 48 700 tkr under 2019, där den största enskilda posten är 
fullföljande av bygget av Falkviks skola och fritidshem. Samstyret ger också prioritet åt investeringen i 
förskolan i Norje (Säggalycke) som jämfört med kommunchefens förslag tidigareläggs till år 2019 och 2020.

Utöver denna summa budgeteras investeringsutgifter om ca 32 900 tkr i bostadsområden samt exploaterings- 
och företagsområden, vilka ger framtida inkomster.

Objekten och beloppen i flerårsplanen 2020 till 2022 skall mer ses som indikationer än som slutliga 
ställningstaganden.

Utredningsuppdrag och direktiv

I särskild bilaga föreslås kommunfullmäktige besluta att lämna ett antal utredningsuppdrag till berörda 
nämnder, bolag och förvaltningar. Även ett direktiv ges. Dessa avses att ge underlag till kommande beslut om 
önskvärda förändringar.

Dessa uppdrag är tänkta att bedrivas med start snarast under 2019 och bör genomföras så att resultat och 
förslag finns framme till t ex ramberedningen i maj inför budget 2020 eller till budgetberedningen i oktober.

Samstyrets förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagna finansiella mål för mandatperioden 2019-2022,

Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa driftsbudget för 2019 enligt grundförslaget men med beaktande 
av här föreslagna besparingar, intäktsökningar samt satsningar,

Att kommunfullmäktige beslutar fastställa föreslagen investeringsbudget för 2019 och flerårsplan för 2020-
2022, samt

Att kommunfullmäktige beslutar att föreslagna utredningsuppdrag och föreslaget direktiv lämnas till 
respektive berörd nämnd, bolag och förvaltning.

Louise Erixon
Gruppledare SD

Emilie Pilthammar
Gruppledare M

Anders Jönsson
Gruppledare SOL
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Robert Manea
Gruppledare KD
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Förslag till finansiella mål för Sölvesborgs kommun under mandatperioden 2019 - 2022 i budgetförslag 
för 2019 från Samstyret.

• Det samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr.

• Investeringsnivån under perioden skall inte vara större än avskrivningarna och 
driftöverskotten, när investeringarna i nya bostadsområden och exploateringsområden 
undantagits.

• Soliditeten skall 2022 vara på minst samma nivå som 2018, dvs 62 %.
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Slutversion

Förslag till besparingar/intäktsökningar i budget 2019 av Samstyret (slutlig version)

Faktor Besparing/intäktsökn. Berör ram hos: Förklaring

2019 (tkr)
1. Partistödet minskas enligt "Robin Hood-modell" 83 KS Socialdemokraterna: - 43 440 kr, Sverigedemokraterna: - 28 960 kr, Moderaterna: - 11 262 kr.

I övrigt partistöd enligt grundmodellen och Kansliets beräkning.

2. Nedläggning av Kommuntidningen Naturligtvis 150 KS
3. Syservice inom AME läggs ned från 190701 260 KS Halvårseffekt fr o m 1/7

4. Bidraget till Folkets Hus-föreningen minskas till 119 tkr 200 FKN
5. Bidraget till Studieförbunden minskas med 25 % 100 FKN
6. Vissa nämnder minskas 68 BUN och ON BUN och ON minskas till 11 från 13 ledamöter och ersättare, - 68 tkr

7. Individ- och familjeomsorgen inom BUN, ramminskning 3 000 BUN
8. Slopad Kommunal samordnad varudistribution 1 200 KS Avvaktar Bromöllas ev deltagande.

9. Effekter av förbättringssystem hos personalen inom Omsorgen 300 ON Effektiviseringar, förbättringar

10. Resultatkrav på AME`s verksamhet (externa intäkter
från t ex uppdrag, statsbidrag) 650 KS Verksamheten (exkl syservice) ska ge ett överskott under helåret.

11. Intäkt från ackumulerade medel flykting och integration 4 000 Finans Engångsåtgärd under 2019

12. Modersmålsundervisningen, minskning med 25 % 130 BUN Fr o m ht 2019, halvårseffekt

Summa: 10 141

ÖVERSIKT

2018-11-08
Datum
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Slutlig version.

Förslag till satsningar i budget 2019 av Samstyret (slutlig  version).

Faktor Satsning 2019 Berör ram hos: Förklaring
(tkr)

1. Bidrag till Victoriabadet, uppstart 1 000 FKN En dag äldre (13-1630), en dag för övriga (allmänhetens
(Avser perioden 190101-190531) bad, babysim, work out etc.

I avvaktan på utökad rehab-verksamhet inom Region Blekinge i
Victoriabadet

2. Trygghet och säkerhet vid Resecentrum och i närområdet 500 KS Kostnader för ordningsvakter med utökad befogenhet,
(enligt lag om ordningsvakter) med ev polisära uppdrag

3. Utbildning av skolpersonal ang hedersproblematik 70 BUN Inom grundskola men möjlighet för gymnasiet att deltaga.
4. Satsning på bättre psykisk hälsa bland äldre 600 ON En tjänst som äldrekurator som arbetar med äldre personers

psykiska hälsa i äldreomsorgen.
5. Trygghetsåtgärder på Bokelundsskolan 400 BUN Enl skolans behov: ex vis Liten grupp, stöd till lärarna.
6. Satsning på folkhälsa och psykisk hälsa inom 200 KS Del (30 %) av heltidstjänst med även finansiering via statsbidrag
hela befolkningen (50 % via statsbidrag psykisk hälsa, 20 % via personalkontoret).
7. Satsning på logopedtjänst i skolan, heltid 335 BUN Halvårsefekt från höstterminen 2019
8. Satsning på terapiverksamheten på de särskilda boendena 550 ON En tjänst som ordnar aktiviteter som musik, kultur, träning samt
 i kommunen (sex st).  att anordna trivselaktiviteter vid svenska högtider. 
9. Satsning på Fixartjänsten i Omsorgsförvaltningen 45 ON
10. Satsning på ökad personaltäthet på Gerbogårdens 70 ON Höjning till samma personaltäthet som övriga demensboenden
korttidsenhet

Summa: 3 770

ÖVERSIKT

2018-11-08
Datum
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Förslag till utredningsuppdrag o dyl i budgetförslag för 2019 från Samstyret.

1. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten för
Sölvesborgs kommun att införa tiggerimotverkande åtgärder.

2. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till att
bilda en äskandegrupp kopplad till Sölvesborg Mjällby Sparbank i syfte att i
större utsträckning ha inflytande över vart dess ekonomiska stöd riktas
årligen

3. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till att rikta ägardirektiv till 
Sölvesborgshem om att upphöra med modellen om att
en lägenhet per månad avsätts till nyanlända och ensamkommande unga

4. Att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att
årligen fakturera Migrationsverket för eventuella kommunala merkostnader
för nyanlända för att det tydligt ska signaleras att vår kommun vill ha
kostnadstäckning

5. Att uppdra till Omsorgsnämnden att utreda möjligheten att införa 
ytterligare verktyg för verksamheten inom omsorgen att rotera på personal
när man anser att det behövs för en god kvalitet i omsorgen
och en god arbetsmiljö för personalen

6. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till att
ta fram en modell för hur verksamheten i större utsträckning ska kunna
arbeta med omorganisering för att möjliggöra personalförändringar för en god kvalitet i 
verksamheten och en god arbetsmiljö för
personalen

7. Att uppdra till Fritid- och kulturnämnden att utreda möjligheten att
använda alternativa lösningar för skötsel av stränder såsom exempelvis
upphandling av en entreprenör eller att låta föreningslivet sköta det

8. Att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda hur en annan
modell för parkförvaltningens verksamhet skulle kunna se ut med fokus på
att upphandla tjänster privat och att i större utsträckning låta föreningar
sköta visst underhåll
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9. Att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden samt Omsorgsnämnden att
utreda möjligheten till införande av en modell för hur krav på kompetens
inom det svenska språket ska kunna tillämpas i omsorgen samt i förskolans
och skolans verksamhet med syfte att brukare och elever ska kunna förstå
och göra sig förstådda

10. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till att
införa en förmånsportal för anställda inom kommunen, alternativt en egen
modell för hur anställda ska kunna använda sig av bruttolöneavdrag. Detta
för att öka vår attraktivitet som arbetsgivare

11. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till att
kommunen ska kunna vara behjälplig via sina digitala kanaler vid
omplacering av sällskapsdjur som annars hotas av onödig avlivning samt att utreda
för vilka denna tjänst bör riktas till

12. Att uppdra till Sölvesborgshem att utreda hur ett maxtak ska kunna
införas inom Sölvesborgshem när det gäller antalet folkbokförda/boende per
kvadratmeter/antalet rum i bostäderna

13. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till
hur unga som erbjuds sommarjobb inom kommunen och koncernen ska
kunna utkrävas medgivande om eventuellt drogtest för att få den typen av
arbete

14. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till
hur torghandeln i centrala delen av kommunen samt Mjällby centrum ska
kunna öka

15. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till att
kommunen i högre grad än idag kan använda upphandlingskraven för att
det i större utsträckning ska gynna det lokala näringslivet

16. Att allmänhetens frågestund ska bli en stående punkt på
kommunfullmäktiges dagordning två gånger per år

17. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda hur kommunen
ska verka gentemot den nya Regionen Blekinge för att dessa ska finansiera ett 
utvecklande av rehabilitering på Valjeviken samt hur ett nytt simhallsavtal ska 
kunna ingå inom ramen för detta

18. Att genom ett uppdrag till Kommunledningsförvaltningen från kommunen
initiera en översyn kring hur formerna för kommunalförbunden ska utformas
i framtiden för bättre verksamhet och lägre kostnader
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19. Att riktlinjerna för Resultatutjämningsreserven ändras så att inga
restriktioner ska finnas för maxuttag per år som reserven nyttjas

20. Att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att utreda hur många av
kommunens dagmammor vars tjänster beräknas bli vakanta inom de
närmaste åren samt intensifiera rekryteringsprocessen för att fylla dessa
tjänster

21. Att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att utreda hur kommunen i
högre utsträckning kan ersätta dagbarnvårdarna för slitage i hemmet så att
den i större utsträckning än idag blir proportionell till det faktiska slitaget

22. Att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten till
hur dagbarnvårdarna ska kunna undantas kommunens generella
inköpsavtal för exempelvis leksaker så att de små resurser de har kommer
barnen tillgodo i större utsträckning

23. Att ovanstående eventuella förändringar för dagbarnvårdarnas
verksamheter ska ske i samråd med dessa

24. Att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden samt SBKF att utreda
möjligheten till att inrätta frivilliga drogtester i högstadiet- och gymnasieskolan
med inspiration från kommuner som har detta idag

25. Att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att utreda hur fältarna i
Sölvesborg kan öka sin närvaro på fältet

26. Att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden samt SBKF att utreda vilka
kostnaderna för ett införande av kallelse till ”frivilligt möte till skolkuratorn” skulle 
innebära samt vid vilka årskullar detta skulle göra störst nytta

27. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda hur det vid
nyanställning av upphandlare ska kunna finnas som krav om en formell
upphandlingsutbildning

28. Att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden och
Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda möjligheten till att kommunen i
större utsträckning än idag satsar på dagbarnvårdare, mindre förskolor och 
nyckelfärdiga hus framför större ”förskolekomplex”

29. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till att
minska byråkratin vid myndighetsutövning riktad till näringsliv

30. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda hur Sölvesborgs
kommun ska kunna arbeta mer enligt ”Rättviksmodellen” när det gäller
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finansieringen av alkohol-, miljö-, byggnads- samt brandtillsynen

31. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till
hur kommunen kan spara pengar genom att införa öppen källkod och
liknande åtgärder på exempelvis datorer

32. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till att
kommunen vid nyanställning i högre grad än idag praktiserar
kompetensbaserade anställningskrav

33. Att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten till
att Sölvesborgs kommun inför ett liknande system som Vellinge kommun
när det gäller prestationskrav för nyanlända för att få försörjningsstöd
och/eller hyreskontrakt

34. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda hur Sölvesborgs
kommun ska kunna återinföra kommunvapnet som standard vid all form av
kommunikation och att den nya grafiska loggan således avskaffas

35. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till att
införa ett resultatinriktat bonussystem för verksamheter och avdelningar
inom kommunens regi som lyckas prestera överskott i sitt resultat och ändå
uppfyller sina mål

36. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att genomföra en översyn
av kommunens råd vad det gäller dess utformning, regelverk,
sammanträdestider samt sammansättningen inom dessa

37. Att uppdra till Omsorgsnämnden att utreda hur kommunen kan införa ett
”sluttest” för de som skolas in i verksamheten inom omsorgen av
handledare

38. Att uppdra till Fritids- och kulturnämnden att utreda möjligheten till att
införa enhetstaxa för kommunens föreningar

39. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheten till att
införa språkkrav i det svenska språket för att få tillsvidareanställning i Sölvesborgs kommun
liksom andra kommuner/stadsdelar gjort

40. Att uppdra till Sölvesborgshem att utreda vilka fastigheter som
vore mest lämpliga för avyttring i syfte att frigöra kapital och öka
nyproduktionen

41. Att uppdra till Omsorgsnämnden att utreda möjligheten till och kostnaderna
för att påbörja mätningar av nattfasta hos hemtjänstens brukare

42. Att uppdra till Omsorgsnämnden att utreda fördelarna och kostnaderna
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för att anställa eller anlita dietisthjälp för brukare inom omsorgen

43. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda kostnaderna för
att återinföra krav på drogtester vid nyanställning av personal samt även för vikarier

44. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda verksamheten
och organisationen av arbetsmarknadsenheten i syfte att finna
effektiviseringar och förbättringar

45. Att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda
Stadsarkitektkontorets organisation och bemanning i förhållande till exempelvis
ärendemängd och kostnadsnivå i jämförelse med andra liknande kommuner

46. Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheterna till hur VA-kollektivet
ska kunna avlasta berörda näringsidkare för ekonomiska pålagor som blir en konsekvens av ökad 
administration vid nya vattenskyddsområden

47. Att uppdra till Fritids- och kulturnämnden att utreda ett borttagande av det procentuella 
konstutsmyckningskravet vid nyinvesteringar i byggnader.
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Budget 2019

- 1 -

Förslag på investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022
2018-11-09

Belopp i tkr

Projektnr Investeringsprojekt Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Barn- och utbildningsnämnden
34042 Inventarier Markgatan 1 200
34401 Inventarier Hjortakroken 2 klassrum 300
34403 Inventarier Säggalycke Norje fsk/fritids 500
34406 Inventarier paviljong Markgatan 120
34408 Inventarier Särskola Mjällby 1 000
34416 Inventarier Falkvik 1 000 1 000
34423 Skolmöbler (fördelas) 1 000 1 000 1 000 1 000
34470 Inventarier paviljong  120
34471 Inventarier paviljong  120
34472 Inventarier paviljong  120
34473 Inventarier Haveliden 1 000
34850 Arbetsmiljö/Säkerhet BoU   300 300 300 300
34870 Projektorer/nätverk utb/reinv befintligt 900 900 900 900
34873 Falkvik skola projektorer nätverk mm 300
34874 Projektorer/nätverk Norje fsk/fritids 100 100
34875 Projektorer/nätverk Markgatan 450
34876 Projektorer/nätverk ny förskola 200
34877 Projektorer/nätverk Särskola Mjällby 150
35917 Verksamhetssystem 1 350
Summa Barn och Utbildningsnämden 5 370 3 920 5 320 3 320
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Fritid och kulturnämnden
33144 Konstutsmyckning 106
Summa Fritid och kulturnämnd 106 0 0 0

Omsorgsnämnden
35101 Digitala lås 60 60 60 60
35102 Trådlösa nätverk 1 000 500 500 500
35103 Teknik i hemmet 100 100 100 100
35104 Färdigställning av hinderbana utemiljö 60
35106 Digitala larm/Utrustning 1 300
35107 Svalans larmuppgradering 770
35109 SäBO teknik 200
35110 SÄBO larmuppgradering 1 000
35112 Byte av vitvaror Duvans cafeteria 50
35119 Inventarier Säbo 300 300 300
35154 Inventarier Hemtjänst 100 100 100
35211 Höj och sänkbara sängar   100 100 100
35413 Inventarier Funktionshinder 130 100 100
Summa Omsorgsnämnden 4 170 2 260 1 260 660

Förslag på investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022
2018-11-09

Belopp i tkr

Projektnr Investeringsprojekt Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
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Kommunstyrelsen
31471 Intranät 300
31474 E-tjänster/brottsförebyggande 300
Delsumma Kommunikationskontoret 300 0 0

32405 Ombyggnad Resecentrum vägar, gc-väg mm 5 000
32406 Utv Mjällby centrum upphöjd korsning V Mjällbyv 400
32407 Utveckling Mjällby centrum övergånsställe V Mjällbyv 200
32408 Ny gc anslutning till resecentrum enligt plan 1 000
32409 Tillgänglighetsåtgärder i centrum 300 300 300
32411 Bil utbyte 400
32414 Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö 200 200 200 200
32417 Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar) 600 600 600 600
32419 Paradgator Balkenhause-,Bred-,Ungers-gatan 4 000 4 000 4 000
32420 Utveckling Mjällby centrum GC-väg V Mjällbyv 2 500
32421 Gång och cykelbanor  3 000
32451 Laddningsstolpar elbilar 100 100 100 100
32462 Byte till ledarmaturer 500 500 500 500
32465 Byte av tändcentraler till gatubelysning 100 100 100 100
32466 Byte av belysningsstolpar 200 500 500 500
32467 Utveckling av Mjällby centrum, belysning cykelväg 500
32468 Belysning gc-väg 500 500 500
32481  Park söder Innerhamn proj 500 2 000 2 500
32482 Torg, strandpromenad Innerhamn proj 500 1 000 5 000
32483 Kajstabilisering Innerhamn proj 5 000 5 000
32483 Kajstabilisering Innerhamn proj KB 1 7 000

Förslag på investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022
2018-11-09

Belopp i tkr

Projektnr Investeringsprojekt Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
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32484  Miljösanering Innerhamn proj 1 000 9 200
32485 Brygga, utsikt Innerhamn proj 100 1 400
32487 Oförutsedda utgifter Innerhamn proj 1 000 1 000 1 000
32488 Bro över järnväg Innerhamn proj 10 000 10 000
32489 Ombyggnad av väg innerhamn proj 500
32635 Getabjär (inför renovering av reningsverk  Nogersund) 600
32520  Lätt lastbil utbyte  450
32522 Lekplatsutveckling  3 000 2 500 2000
32524 Servicebil utbyte 400
32525 Kompakttraktor utbyte 550
32528 Gräsklippare utbyte  350
32529 Lätt lastbil utbyte  450
32533 Utveckling Mjällby centrum, mindre park  1 000
32534 Utv Mjällby centrum, ombyggnad park/lekplats 1 500
32542 Bil till skogen  625
Delsumma Teknikavdelning 6 100 45 375 41 550 19 200

Förslag på investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022
2018-11-09

Belopp i tkr

Projektnr Investeringsprojekt Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
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38021 Rivning minkgård ev marksanering Nogersund 250
38024 Gatuutbyggnad Norgersunds företagsomr 4 000
38034 Gatuutbyggnad Kämpaslätten etapp 2  9 500
38040 Markinköp Sölve  500
38044 Gatuutbyggnad Sölve 6 000
38222 Plan Hydro tomten 100
38283 Fatighetsbildning Vitahallsslätten 500 500
38284 Gatuutbyggnad Vitahallsslätten 17 000 10 000
38284 Gatuutbyggnad Vitahallslätten KB 1 1 000
38300 Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1, Stibyvägen 500
38303 Fastighetsbildning Hällevik, del av Stiby 28:1 500 500
38304 Gatuutbyggnad Hällevik, del av Stiby 28:1 1 000 15 000 10 000
38323 Fastighetsbildning Hällevik, Stiby 3:2, 30:10 KB 1 300
38324 Gatuutbyggnad Hällevik, Stiby 3:2, 30:10  8 000
38324 Gatuutbyggnad Hällevik, Stiby 3:2, 30:10 KB 1 6 000
38344 Gatuutbyggnad/arkeologi Ljungaviken etapp 2 B 8 000
38349 Gatuutbyggnad/arkeologi Ljungaviken etapp Torg 2 000
Delsumma Mark- och Exploatering 32 900 47 250 21 000 0

39234 Havsudden paviljong 0
39236 Trädgårdstraktor Möllebacken 350
39242 Diskmaskin Hörvik (från periodiskt) 250
39255 Sammanträdesrum stadshuset 700
39243 Festivalområde Norje 2019 1 000
39245 Fotografen tak/väggar över spolplatta 1 000
39249 Trädgårdstraktor Bokelund 300

Förslag på investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022
2018-11-09

Belopp i tkr

Projektnr Investeringsprojekt Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
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39263 Bil (Vaktmästare Högtofta skola) 150
Delsumma Fastighetsavdelning 3 400 350 0 0

34012 Om- tillbyggnad Markgatan förskola (60 300 tkr) 500 20 000
34040 Utemiljö Skogen 250
34043 Om- tillbyggnad fsk 5 nya avd Bossabo (40 500 tkr) 500
34044 Etablering paviljong centralt 500
34045 Om/tillbyggnad Säggalycke Norje fsk/fritids 5 000 6 000
34048 Etablering paviljong  500
34050 Etablering paviljong  500
34051 Etablering paviljong  500
34053 Utemiljö Timotej  100
34407 Bokelundskolan ljudkabin musiksal  100
34409 Mjällby skola ljudkabin musiksal  100
34413 Tillbyggnad  Hjortakrokens skola 6 000 6 000
34415 Nybyggnad Haveliden (50 500 tkr) 500 20 000

Förslag på investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022
2018-11-09

Belopp i tkr

Projektnr Investeringsprojekt Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
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34418 Om- tillbyggnad Falkvik (totalt 78 000 tkr) 20 000 15 000
34418 Falkviksgården (KB 1 2018 -16 000 tkr) 16 000
34420 Norje idrottshall hiss 600
34429  Om- tillbyggnad särskolan Mjällby (25 500 tkr) 500 10 000 15 000
34049 Skönabäck förskola 500
Delsumma fastighet med Bun som beställare 43 150 37 500 22 500 41 500

33131 Slottslängorna belysning, dörrar 250
33132 Tingshuset utveckling trädgård 500
33133 Slottslängorna glashyttan projektering värme mm 50 350
33134 Tingshuset ventilation 600
33135 Tingshuset trapphall 300
33136 Tingshuset värmesystem 400
33137 Tingshuset stipendie lägenhet 300
33214 Tillbyggnad  bibliotek 12 000
33215 Låssystem bibliotek Hällevik, Mjällby 200
33410 Strandvallen omklädningsbyggnad vid D-plan 3 000
33418 Utveckling Svarta Led del 2 500
33421 Ishall ny sarg 1 100
33422 Ishall hiss 225
33452 Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar mm 150 150
33454 Badplatser enligt plan 200 300
Delsumma fastighet med FoK som beställare 2 350 5 925 12 300 0

Summa Kommunstyrelsen 88 200 136 400 97 350 60 700

Totalt netto 97 846 142 580 103 930 64 680

Förslag på investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022
2018-11-09

Belopp i tkr

Projektnr Investeringsprojekt Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
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Exploateringar -32 900 -47 250 -21 000
Solixx 0 -25 000 -28 300 -10 400
Tidigare beslutade investeringar -16 000
Från periodiskt komponentavskrivning -250

48 696 70 330 54 630 54 280

Förslag på investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022
2018-11-09

Belopp i tkr

Projektnr Investeringsprojekt Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
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SÖLVESBORGS KOMMUN

Driftredovisning per nämnd
Belopp i tkr

Budget Budget
2018 2019

10. Kommunfullmäktige, allmänna val -2 887 -2 825
      Överförmyndarverksamhet -1 395 -1 398
      Revision -1 020 -1 020
11. Kommunstyrelse -111 873 -91 239
17. Miljöförbundet Blekinge Väst -2 443 -2 585
18. SBKF Service -9 720 -9 720
18. SBKF Gymnasieskola -72 293 -74 293
19. Räddningstjänsten Västra Blekinge -12 753 -13 340
20. Byggnadsnämnd -600 -600
30. Fritids- och kulturnämnd -41 298 -43 236
40. Barn- och Utbildningsnämnd -380 728 -384 604
50. Omsorgsnämnd -338 803 -348 444

VERKSAMHETERNAS  BRUTTOKOSTNADER -975 813 -973 304

Utbetalda Pensioner -16 384 -16 883
Semesterlöneskuld -4 000 -4 000
Löneökning ej fördelat 2018 -8 512 -8 512
Löneökning ej fördelat 2019 -16 165
Minskade arbetsgivar avgifter 1 000 1 000
Kf:s och Ks förfogande -1 000 -500
Förinlösen pensioner -300 -300
Kommunalt samordnad varudistribution (ingår i Finans budgetdokument) 0
Utökning kollektivtrafiken (ingår i SBF's budgetdokument) -400
Satsning för att minska sjuktalen ( ingår i KLF's budgetdokument) -500
Ackumulerade statsbidrag för flykting- och integrationsverksamhet 4 000
Avgår kapitalkostnader 43 322 46 419
Avskrivningar -31 432 -33 822
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -993 619 -1 002 467

Skatteintäkter 782 550 793 454
Generella Statsbidrag 217 878 216 480
Finansiella Intäkter 5 900 5 900
Finansiella Kostnader -5 300 -4 600
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO 7 409 8 767

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 7 409 8 767
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 157 Dnr 2018/85

Ekonomisk flerårsplan 2020-2021

Ekonomikontoret har sammanställt en flerårsplan för 2020-2021.

Beredning
KSAU § 217/2018.
KS § 147/2018.

Yrkanden
Louise Erixon SD: Bifall till Samstyrets förslag.
Johanna Beijer S: Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller 
Erixons yrkande.

Omröstning begärs, följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till Erixons yrkande.
Nej-röst för bifall till Beijers yrkande.

Med 27 ja-röster mot 22 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige bifalla Erixons yrkande. 
Omröstningslista bifogas.

BESLUT

Upprättat förslag till ekonomisk flerårsplan 2020-2021 godkänns. 
 
______

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centerpartiet reserverar sig mot beslu-
tet.

______

Exp.
Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

   KOMMUNFULLMÄKTIGE   Sammanträdesdatum

2018-11-26

OMRÖSTNING
Ärende: KF §  Dnr 2018/85  Ekonomisk flerårsplan 2020-2021

OmröstningNamn

Ja Nej Avstår

S Johanna Beijer X

SD Jimmie Åkesson X

M Emilie Pilthammar X

S Jens Melander X

SD Louise Erixon X

S Ayman Fares X

M Kith Mårtensson X

SD Benny Karlsson X

S Alexander Nilsson X

SD Robert Lindén X

C Ulf Svensson X

S Viveka Olofsson X

M Niklas Joelsson X

SD Casper Borgström X

V Willy Söderdahl X

SOL Anders Jönsson X

S Daniel Berg X

SD Peter Thyrén X

KD Robert Manea X

S  Faire Baubec X

M Arne Bogren X
SD Anna Borgström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sida 2 (3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

X

S Jörgen Englin X

L Lars Lamberg X

S Jan-Åke Persson X

M Paul Andersson X

SD Harald Olsson X

S Christoffer Ekenberg X

SD Jimmy Rask X

C Pär Milton X

M Inger Pilthammar X

S Nihada Kilim X

SD André Svensson X

S Roine Olsson X

SD Marco Lindekvist X

M Anders Fransson X

S Janina Andersson X

V Rebecca Wald X

SD Andrea Axelsson X

S Mats Svensson X

SOL Rolf Engström X

M Mikael Törnberg X

SD Tobias Alm X

S Annelie Rosenqvist X

SD Gertrud Kärnerup X

S Elisabeth Jönsson X

KD Deborah Lind X
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sida 3 (3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

M Mona Frigura X

S Marion Lundh X

SUMMA 27 22
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Budget 2019

SÖLVESBORGS KOMMUN

BUDGET 2019 OCH FLERÅRSPLAN 2020-2021 

R E S U L T A T B U D G E T

Belopp i mkr

Budget Plan Plan 

2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 157 158 160

Verksamhetens kostnader -1 125 -1 149 -1 174 

Avskrivningar -34 -35 -35 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 002 -1 025 -1 049 

Skatteintäkter 793 820 852

Generella statsbidrag 216 219 214

Finansiella intäkter 6 6 6

Finansiella kostnader -5 -6 -6 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 9 14 16
  

ÅRETS RESULTAT 9 14 16

K O M M U N E N S   K A S S A F L Ö D E

Belopp i mkr

Budget Plan Plan 

2019 2020 2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 9 14 16

Justering för av- och nedskrivningar 34 35 35

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 43 49 51

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -98 -143 -104

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN -98 -143 -104

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån 60 80 60

Amortering av skuld

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 60 80 60

ÅRETS KASSAFLÖDE 5 -14 7

Likvida medel vid årets början 42 47 32

Likvida medel vid årets slut 47 32 40

- 1 -
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Budget 2019

SÖLVESBORGS KOMMUN

BUDGET 2019 OCH FLERÅRSPLAN 2020-2021 

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R   2019-2021 

Finansiella förutsättningar:

 - Skatter och generella statsbidrag enligt Sveriges Kommuner och Landsting oktober 2018.

 - Skatteväxling med regionen Kommunerna sänker med 45 öre, ny utdebitering 21,82.

 - LSS-utjämningens utfall oförändrad 2020 och 2021.

 - Löneökningarna kalkylerade enl. SKL till 3,0 % 2019 , 3,4% 2020 och 3,5% 2021.

 - Arbetsgivaravgifterna oförändrade 2020 och 2021.

 - Inflationen kompenseras ej.

 - Verksamheternas intäkter uppräknade med  1 % per år.

 - Koncernräntan på 2,5 mkr 2020 och 2021.

 - Räntan på lånen är beräknad med 2,0 %.

 - Nettoinvesteringar 2019 och enligt plan 2020-2021, 345 mkr.

 - Nettoinvesteringar enligt plan 2022, 65 mkr.

 - Nettoupplåning under perioden 2019-2022 blir 200 mkr.

 - Inga ospecificerade kostnadsökning 2020 och 2021.

 - Pensionskostnader beräknade utifrån KPA-prognos september 2018.

 - Resultat av försäljning av exploateringstomter ej beaktade.

Verksamhetsmässiga förutsättningar:

 - Periodiskt underhåll oförändrat i förhållande till 2018.

 - Kostnaden för kollektivtrafiken skatteväxlad och överförd till Regionen.

 - Uppräkning av bidraget till SBKF avseende gymnasiet med 1 mkr per år.

 - Bidraget till Miljöförbundet 0,1 mkr,  Räddningstjänstförbundet 0,6 mkr.  

 - Helårseffekt 2019 av investeringar under 2018 får finansieras "inom ram". 

 - Övriga verksamhetsförändringar får hanteras inom nämndernas totala ramar.

 - Inga kapitalkostnader medräknade för investeringar 2020 och 2021.

 - Engångssatsningen 2018 på asfalt och projektet minskad sjukfrånvaro återfört 2019.

- 2 -
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 158 Dnr 2018/236

Val av Kommunstyrelsen

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare till Kommunstyrelsen 2019-2022. 

Till val av ordförande i kommunstyrelsen föreligger två förslag.
Louise Erixon SD ska utses till kommunstyrelsens ordförande.
Johanna Beijer S ska utses till kommunstyrelsens ordförande.

Ordföranden begär sluten omröstning eftersom ärendet avser val.
Ledamöterna Inger Pilthammar M och Daniel Berg S utses till rösträknare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
Fullmäktige ajourneras i tio minuter (kl. 18.55-19.05).
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna och blir avprickade vid urnan.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 49. En röst är blank och samtliga övriga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas.
Med 26 röster för Louise Erixon SD och 22 röster för Johanna Beijer S föreslås fullmäkti-
ge besluta att Louise Erixon SD väljs som ordförande i kommunstyrelsen.
 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen 
2019-2022:

Ledamöter:
1. Louise Erixon, SD - ordförande
2. Emilie Pilthammar, M – vice ordförande
3. Johanna Beijer, S – 2:e vice ordförande
4. Roine Olsson, S 
5. Robert Lindén, SD
6. Viveka Olofsson, S
7. Arne Bogren, M
8. Willy Söderdahl, V
9. André Svensson, SD
10. Robert Manea, KD
11. Ulf Svensson, C
12. Anders Jönsson, SoL
13. Lars Lamberg, L
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ersättare:
1. Karolina Widerberg, SD
2. Harald Olsson, SD
3. Alexander Nilsson, S
4. Peter Jeppsson, S
5. Peter Thyrén, SD
6. Janina Andersson, S
7. Anders Fransson, M
8. Jan-Åke Persson, S
9. Kith Mårtensson, M
10. Deborah Lind, KD
11. Rebecca Wald, V
12. Rolf Engström, SoL
13. Pär Milton, C
______

Exp.
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 159 Dnr 2018/236

Val av Barn- och Utbildningsnämnden

Val av 11 ledamöter och 11 ersättare till Barn- och utbildningsnämnden 2019-2022. 

 
BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Barn- och utbildnings-
nämnden 2019-2022:

Ledamöter:
1. Niklas Joelsson, M - ordförande
2. Benny Karlsson, SD – vice ordförande
3. Jörgen Englin, S – 2:e vice ordförande
4. Kristina Thomasson, S
5. Casper Borgström, SD
6. Ayman Fares, S
7. Åse Carlsson, M
8. Erik Ohliv, V
9. Karolina Widerberg, SD
10. André Svensson, SD
11. Carina Ahlgren, C
 
Ersättare:
1. Jimmy Rask, SD
2. Peter Thyrén, SD
3. Lina Jörnkrans, S
4. Leif Nilsson, S
5. Desiree Nilsson, KD
6. Anna Johansson, S
7. Madeleine Ljungkvist, SoL
8. Gördis Byqvist, V
9. Maria Bogren, M
10. Kith Mårtensson, M
11. Jonas Robertsson, C
 ______

Exp.
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 160 Dnr 2018/236

Val av Omsorgsnämnden

Val av 11 ledamöter och 11 ersättare till Omsorgsnämnden 2019-2022. 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Omsorgsnämnden 
2019-2022:

Ledamöter:
1. Robert Lindén, SD - ordförande
2. Inger Pilthammar, M – vice ordförande
3. Hillevi Colliander, S – 2:e vice ordförande
4. Daniel Berg, S
5. Monia Kress, SD
6. Marion Lundh, S
7. Paul Andersson, M
8. Viveka Söderdahl, V
9. Tobias Alm, SD
10. Deborah Lind, KD
11. Pär Milton, C
 
Ersättare:
1. Mona Frigura, M
2. Diana Sjöström, M
3. Emil Nordberg, S
4. Ebba Dorst Eriksson, S
5. Gertrud Kärnerup, SD
6. Glenn Eriksson, S
7. Anna Borgström, SD
8. Bo Persson, V
9. Lidia Manea, KD
10. Natalie Jönsson, SoL
11. Johanna Bengtsson, C
______

Exp.
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 161 Dnr 2018/236

Val av Byggnadsnämnden

Val av 9 ledamöter och 5 ersättare till Byggnadsnämnden 2019-2022. 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Byggnadsnämnden 
2019-2022:

Ledamöter:
1. Harald Olsson, SD - ordförande
2. Lennart Nilsson, M – vice ordförande
3. Tobias Björklund, S – 2:e vice ordförande
4. Nihada Kilim, S 
5. Robert Nygren, SD
6. Tobias Nilsson Lindkvist, S
7. Mats Birgersson, M
8. Rebecca Wald, V
9. Leif-Åke Svensson, SD
 
Ersättare:
1. Hans Björk, SD 
2. Maria Lindros, S 
3. Björn Mårtensson, M 
4. Thomas Arvidsson, C 
5. Kent Cronqvist, SoL

______

Exp.
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 162 Dnr 2018/236

Val av Fritids- och kulturnämnden

Val av 9 ledamöter och 5 ersättare till Fritids- och kulturnämnden 2019-2022. 
 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Fritids- och kulturnämnden 
2019-2022:

Ledamöter:
1. Peter Thyrén, SD - ordförande
2. Nina C Sturesson, M – vice ordförande
3. Christopher Ekenberg, S – 2:e vice ordförande
4. Birgit Birgersson, S
5. Mikael Thörnberg, M
6. Jens Melander, S
7. Rolf Berg, SD
8. Ronny Berggren, C
9. Daniel Persson, SD
 
Ersättare:
1. Susanne Fransson, M
2. Andrea Axelsson, SD
3. Olivia Costea, S
4. Susanne Johansson, V
5. Carsten Johansson, SoL

______

Exp.
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 163 Dnr 2018/236

Val Överförmyndarnämnden

Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till Överförmyndarnämnden 2019-2022. 

 
BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Överförmyndarnämnden 
2019-2022:

Ledamöter:
1. Paul Andersson, M - ordförande
2. Gullvi Nilsson, S – vice ordförande 
3. André Svensson, SD
 
Ersättare:
1. Anders Fransson, M
2. Sven-Inge Antonsson, C
3. Tobias Alm, SD

______

Exp.
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 164 Dnr 2018/236

Val av Valnämnden

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till Valnämnden 2019-2022. 

 
BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Valnämnden 2019-2022:

Ledamöter:
1. Anna-Carin Steen, M - ordförande
2. Peter Wald, S – vice ordförande
3. Hans Björk, SD
4. Ewonne Månsson, S
5. Anders Jönsson, SoL
6. Ali Kader, C
7. Ninnie Bogren, M
 
Ersättare:
1. Bernt Wiik, M
2. Jörgen Johansson, S
3. Marianne Nilsson, M
4. Monica Gadd Langergaard, S
5. Gertrud Kärnerup, SD
6. Bo Persson, V
7. Daniel Persson, SD
 
______

Exp.
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 165 Dnr 2018/236

Val av Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, Bromölla-Sölvesborg

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 
2019-2022. 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden, 2019-2022:

Ledamöter:
1  Paul Andersson, M – ordförande
2. Annelie Rosenqvist, S – vice ordförande
3. Casper Borgström, SD 
4. Marcus Ekdahl, V
5. Karolina Widerberg, SD
 
Ersättare:
1. Anders Fransson, M 
2. Arne Alfredsson, S 
3. Martina Allen, M 
4. Erik Karlsson, C 
5. Clas Johansson, SD

______

Exp.
Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 166 Dnr 2018/236

Val - Miljöförbundet Blekinge Väst

Val av 3 ledamöter och 3 ersättare och 1 revisor till förbundsdirektionen i Miljöförbundet 
Blekinge Väst, 2019-2022. 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter, ersättare och revisor till förbundsdirektio-
nen i Miljöförbundet Blekinge Väst, 2019-2022:

Ledamöter:
1. Robert Lindén, SD
2. Alexander Nilsson, S 
3. Bengt-Åke Karlsson, M

Ersättare:
1. Rolf Engström, SoL
2. Elisabeth Jönsson, S
3. Casper Borgström, SD

Revisor: 
1. Sune Joelsson, C
 
______

Exp.
Miljöförbundet Blekinge Väst
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 167 Dnr 2018/236

Val - Räddningstjänsten Västra Blekinge

Val av 3 ledamöter, 3 ersättare samt 1 revisor till Räddningstjänsten Västra Blekinge, 
2019-2022. 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter, ersättare och revisor till Räddningstjänsten 
Västra Blekinge, 2019-2022:

Ledamöter:
1. Anders Jönsson, SoL
2. Christina Hedenram, S
3. Lennart Nilsson, M
 
Ersättare:
1. Anders Fransson, M
2. Raed Shaheen, S
3. André Svensson, SD
 
Revisor:
1. Ann-Britt Borgström, S

______

Exp.
Räddningstjänsten Västra Blekinge
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 168 Dnr 2018/236

Val - Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

Val av 2 ledamöter, 2 ersättare och 1 revisor till Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund, 
2019-2022. 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter, ersättare och revisor till Sölvesborg 
Bromölla Kommunalförbund, 2019-2022:

Ledamöter:
1. Louise Erixon, SD
2. Johanna Beijer, S
 
Ersättare:
1. Emilie Pilthammar, M
2. Roine Olsson, S

Revisor:
1. Bengt Johnsson, S
 
______

Exp.
Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 169 Dnr 2018/236

Val - Cura Individutveckling

Val av 1 ledamot, 1 ersättare och 1 revisor till Cura Individutveckling samt 1 ledamot och 
1 ersättare till Curas familjerättsnämnd, 2019-2022. 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot/ledamöter, ersättare och revisor till Cura Indi-
vidutveckling, 2019-2022:

Ledamot:
1. Niklas Joelsson, M
 
Ersättare:
1. Jörgen Englin, S  

Revisor: 
Ann-Britt Borgström, S 

Ledamot Familjerättsnämnd:
1. Benny Karlsson, SD

Ersättare Familjerättsnämnd:
1. Jörgen Englin, S

______

Exp.
Cura Individutveckling
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 170 Dnr 2018/236

Val - Samordningsförbund FINSAM

Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Samordningsförbund FINSAM, 
2019-2022. 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare till Samordningsförbund 
FINSAM, 2019-2022:

Ledamot:
1. Robert Lindén, SD

Ersättare:
1. Viveka Olofsson, S

______

Exp.
FINSAM
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 171 Dnr 2018/236

Val av beredning av budget för revisorerna

Val av 2 representanter till beredning av budget för revisorerna, 2019-2022. 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande representanter till beredning av budget för revisorerna, 
2019-2022:

Representanter:
1. Arne Bogren, M
2. Viveka Olofsson, S
 
______

Exp.
Revisorerna
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 172 Dnr 2018/236

Val av Huvudmän i Sölvesborg Mjällby Sparbank

Val av 23 huvudmän till Sölvesborg Mjällby Sparbank, från sparbanksstämma 2019-05-xx 
- sparbanksstämma 2023-05-xx. 

 
BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande till huvudmän i Sölvesborg Mjällby Sparbank, 
2019-05-xx—2023-05-xx:

Huvudmän:
1. Viveka Olofsson, S
2. Benny Karlsson, SD
3. Mats Birgersson, M
4. Jens Melander, S
5. Marco Lindekvist, SD
6. Monica Gadd Langergaard, S
7. Peter Thyrén, SD
8. Anders Fransson, M
9. Mats Svensson, S
10. Casper Borgström, SD
11. Christina Hedenram, S
12. Bengt-Åke Karlsson, M
13. Jörgen Larsson, S
14. Clas Johansson, SD
15. Annelie Rosenqvist, S
16. Harald Olsson, SD
17. Maria Knutsson, M
18. Uno Johansson, S
19. Karolina Widerberg, SD
20. Christer Nilsson, V
21. Martin Midander, SoL
22. Robert Manea, KD
23. Robin Mattisson, C
______

Exp.
Sölvesborg Mjällby Sparbank
De valda
FMR
Lönefunktionen

133



    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 173 Dnr 2018/236

Val - Samverkansnämnden i Blekinge

Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Samverkansnämnden, 2019-2022. 

 
BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare till Samverkansnämnden i Ble-
kinge, 2019-2022:

Ledamot:
1. Inger Pilthammar, M
 
Ersättare:
1. Hillevi Colliander, S

______

Exp.
Samverkansnämnden i Blekinge
De valda
FMR
Lönefunktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 174 Dnr 2018/236

Val - Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Val av 1 representant och 1 ersättare till Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 2019-
2022. 

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande representant och ersättare till Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB, 2019-2022:

Representant:
1. Arne Bogren, M
 
Ersättare:
1. Viveka Olofsson, S

______

Exp.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
De valda
FMR
Lönefunktionen
Ekonomichefen

135



    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 175 Dnr 2018/236

Val - Kommuninvest ekonomisk förening

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest ekonomisk förening, 2019-2022. 

 
BESLUT

Kommunfullmäktige väljer följande ombud och ersättare till Kommuninvest ekonomisk 
förening, 2019-2022:

Ombud:
1. Arne Bogren, M
 
Ersättare:
1. Viveka Olofsson, S
 
______

Exp.
Kommuninvest ekonomisk förening
De valda
FMR
Lönefunktionen
Ekonomichefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

     2018-11-26
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 176 Dnr 2018/236

Avsägelse från Hugo Hobring som ledamot i kommunfullmäktige

Hugo Hobring, Sverigedemokraterna, har begärt entledigande som ledamot i kommunfull-
mäktige. 

BESLUT

Entledigandet godkänns.
 
Ärendet överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

______

Exp.
Hugo Hobring, SD
Länsstyrelsen
FMR
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