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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00–19:35, ajournering kl 17:55–18:15  

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gert Åkesson 1:e vice ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Kerstin Gustafson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Tobias Folkesson Ledamot (S) 
Anki Hansson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Göran Svensson Ledamot (S) 
Vivianne Andersson Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
Inger Löfblom Sjöberg Ledamot (S) 
Gertrud Ivarsson Ledamot (C) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Per Erlandsson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Bärthil Ottosson Ledamot (M) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) 
Anna Atmander Ledamot (MP) 
Per Atmander, t.o.m. § 15 Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Jens Henningsson Ledamot (V) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Fredrik Nilsson (S)  Suzanne Svensson (S)  
Siri Näslund (S)  Sara Sakhnini (S)  
Anna Arlid (M)  Marco Paulsson (M)  
Britt Kilsäter (M)  Emanuel Norén (M)  
Lars Hasselgren (M)  Carl-Eric Birgersson (M)  
Ingrid Ågård (MP)  Johanna Karlsson (MP)  
Liz Wennerberg (MP) §§ 16–27   Per Atmander (MP)  

Närvarande 
ersättare: 

  
Katrin Johansson(S) 
Patrik Engström (S) 
Kerstin Linde (S) 
Roland Ohlsson (S) 
Torgny Lindqvist (S) 
Barbro Olsson (S) 
Lena Häggblad (C) 
Markus Lindberg (C) 
Karin Johansson (V) 

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, nämndsekreterare  
Leila Rudelius, kommunikatör  
Matthias Wijk, näringslivschef §§ 1–5   

Utses att justera: Lena Sandgren och Mona Wettergren  

Paragrafer: §§ 1–27   

Justeringsdatum:  2018-02-23 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Lena Sandgren Mona Wettergren 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2018-02-19   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-02-23 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-03-16 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 1 Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Rune Andersson (S) 2014/3216 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 28 december 2017 till och med 
den 14 oktober 2018 Rune Andersson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter  
Dan Fritzsche (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll 201-5602-17 ny ersättare för ledamot i KF - Rune Andersson 

 
Beslutet skickas till 
 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 2 Val av justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att välja Lena Sandgren (S) och Mona Wettergren (SD) att justera protokollet och att 
justering sker 2018-02-23 kl. 13:00, Rådhuset  
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§ 3 Godkännande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärende 8 utgår och att ärende 25-28 läggs till  
 
att därmed godkänna dagordningen 
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-02-19 

sid 9 av 41 

 

§ 4 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) redovisar kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.  
 
Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter uppgår för innevarande år till 600 tkr. 
600 tkr återstår.  
 
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter uppgår för innevarande år till 4 000 tkr. 
3 450 tkr återstår. Kontot har belastats med näringslivsutredningen, 550 tkr.  
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§ 5 Information från näringslivschef Mathias Wijk  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Mathias Wijk, näringslivschef, informerar kommunfullmäktige om näringslivsfrågor i 
kommunen. Bland annat informeras om följande: 

- Näringsliv direkt – 0454-81500. Hit ska företagen kunna vända sig och få ett bra 
stöd.  

- Fokusområdena för näringslivskontoret är: Befintligt näringsliv, 
Investering/etablering och Landsbygd och skärgård.  

- Stadsbyggnad, Infrastruktur, Marknadsföring och service, Kompetensförsörjning. 
Det är viktiga frågor för företagarna och för kommunens näringslivsarbete.  

- Lokaler och mark. Strategisk inriktning för var vilken typ av verksamhet ska eller 
kan lokaliseras.  

- Platsmarknadsföring och vikten av att lyfta platsspecifika fördelar.  
- Näringslivslotsen. Varje fredag träffas berörda kommunala förvaltningar och 

diskuterar gemensamma ärenden i syfte att öka samordningen och ge snabbare 
besked i olika frågor. Målet är att nå betydligt bättre resultat i Svenskt Näringslivs 
Företagsklimat.  
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§ 6 Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 2018/557 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att betala ut kommunalt partistöd för 2018 till samtliga partier, som är representerade i 
kommunfullmäktige, i enlighet med Regler för kommunalt partistöd  
 
Sammanfattning 
 
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. 
Reglerna gör det möjligt att begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en 
eller flera platser i fullmäktige från och med 2014 års val. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, 2014-06-16 § 87, fastställt Regler för kommunalt 
partistöd. I reglerna framgår att partierna till kommunfullmäktige i februari ska ha lämnat 
in redovisning och granskningsintyg. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska 
lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande blid av 
hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige kan efter att redovisning och granskningsrapport lämnats in fatta beslut om 
utbetalning av partistödet för 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-02 
Redovisning av kommunalt partistöd 2017 (S) 
Redovisning av kommunalt partistöd 2017 (C) 
Redovisning av kommunalt partistöd 2017 (MP) 
Granskningsrapport (MP) 2017 
Redovisning av kommunalt partistöd 2017 (SD) 
Redovisning av kommunalt partistöd 2017 - (L) 
Redovisning av kommunalt partistöd 2017 - (V) 
Redovisning av kommunalt partistöd 2017 –(M) 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Partierna 
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§ 7 Ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 2018/427 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att kommunen förvärvat Kreativum i Blekinge AB har en ny 
bolagsordning tagits fram. Bolagsordningen överensstämmer med de krav som ställs på ett 
kommunalt företags bolagsordning i kommunallagen.  
 
Beslutsunderlag 
 
VD Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-26 
Bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB  
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Författningssamlingen 
Kommundirektören 
Ekonomichefen  
 
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-02-19 

sid 13 av 41 

 

§ 8 Revidering av taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2018 2017/2639 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för 2018 i enlighet 
med direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinges reviderade förslag av den 6 
december 2017 
 
att beslutet gäller från och med att det vunnit lagakraft  
 
att uppmärksamma Räddningstjänsten Västra Blekinge på att de pannor som är bättre för 
miljön inte bör vara dyrare att sota än andra pannor 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Blekinge Väst har inkommit med skrivelse med begäran om revidering 
av taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll eftersom ett fel upptäckts i de 
tidigare taxorna. Felet resulterade i att taxorna blev för höga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-18 att anta taxorna i enlighet med direktionens 
förslag.  
 
Genom föreslagen revidering uppnås korrekta taxor för innevarande år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Utdrag § 801 Sotningstaxa 
Reviderat förslag - Sotningstaxa 2017-2018 
Reviderat förslag - Taxa för brandskyddskontroll 2018 
Tidigare version - Taxa för rengöring (sotning) 
Tidigare version - Taxa för brandskyddskontroll 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Tekniska nämnden  
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§ 9 Reviderad oljeskyddsplan för Blekinge län 2017/4090 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta oljeskyddsplan för Blekinge 
 
att beslutet inte gäller bilagorna till oljeskyddsplanen 
 
att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i Karlskrona, Ronneby, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner 
 
Sammanfattning 
 
Den regionala oljeskyddsplanen, som antogs 2011, har varit föremål för översyn. Planen är 
regionalt anpassad och samordnad mellan kommunerna för att insatser och åtgärder ska 
kunna samordnas. Deltagande i arbetet med översyn har varit Karlskrona kommun, 
Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Räddningstjänstförbundet 
Östra Blekinge, Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge och Miljöförbundet Blekinge 
Väst. Samordning har även skett med Länsstyrelsen i Blekinge län och Kustbevakningen. 
Länsstyrelsen i Skåne län har deltagit rörande diskussioner över länsgränser. 
Försvarsmakten Region Syd har lämnat information rörande sina möjligheter att stötta vid 
en insats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Reviderad oljeskyddsplan Blekinge län 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Kris- och säkerhetssamordnaren 
Kommundirektören 
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§ 10 Bostadsförsörjningsprogram 2019 2018/105 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med 
2018 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt lagen 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa; 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 
2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 2012-
2017. Riktlinjerna ligger till grund för kommunens strategiska planering, 
stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att aktualitetsperioden för riktlinjerna kan 
förlängas till att gälla för år 2018.  
 
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). Översynen resulterade i en revidering som betonar behovet av ett regionalt 
perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen, där 
bostadsförsörjning numera är ett uttalat allmänintresse i 2 kap 3 § 5p. Eftersom lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar har reviderats efter att nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar 
som inte kunde förutspås i nuvarande bostadsförsörjningsprogram, gör 
stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att ett nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas 
fram som redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2019 och 
framåt. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett politiskt styrt dokument och därför bör KSAU vara 
styrgrupp för arbetet med att ta fram riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. 
Stadsarkitekten föreslås bli projektledare för arbetet och svara direkt under 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschefen 
Planarkitekt Jens Löfqvist 
Kommundirektören 
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§ 11 Motion om att införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning 2017/2327 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Gudrun Johansson (SD) har lämnat in en motion om att 
införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning. I motionen anför de att det 
inte alltid är självklart att motionärerna får redogöra för sin motion eller ha någon som kan 
tala för motionen. Vidare framför de att det är av vikt att motionsförfattarens åsikter får 
komma fram under beredningen ur demokratisk aspekt. Tommy Strannemalm och Gudrun 
Johansson föreslår att närvaro- och yttranderätt ska garanteras vid beredning av en motion 
i ett utskott eller en nämnd.  
 
Initiativrätt 
 
4 kap. 16 – 18 §§ kommunallagen reglerar de förtroendevaldas initiativrätt. I 4 kap. 16 § KL 
anges att ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner. När ersättarna tjänstgör har de 
samma rättigheter som ledamöterna, (4 kap. 18 § KL). Enskilda kommunmedborgares rätt 
att väcka motioner, s.k. medborgarförslag, behandlas i 5 kap. 23 § KL.  
 
Närvaro- och yttranderätt 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har rätt att yttra sig i alla ärenden. När 
frågan behandlas i nämnden finns sannolikt ett förslag till svar. När förslaget antagits 
skickas det vidare för beslut i fullmäktige. Där ska diskussionen ske och där kan 
motionären argumentera för sin motion. Motionen i sig bör vara klart och tydligt 
formulerad, så att den utan problem kan förstås av den som handlägger ärendet. Om 
oklarheter ändå föreligger kan den som bereder frågan kontakta motionären för att få 
klarhet i eventuella frågeställningar. 
 
Utöver motionsrätten finns två frågeinstitut: interpellation och enkel fråga.  
Dessa institut nyttjas om någon ledamot vill få en förklaring eller redovisning  
i övrigt om en viss sak eller visst förhållande inom någon nämnd.  
 
Två gånger om året redovisas icke besvarade motioner till fullmäktige. Även då finns 
möjlighet att fråga om beredningen av aktuell motion.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om att införa närvaro- och yttranderätt för motionär vid beredning 
 
Yrkanden 
 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar att motionen ska bifallas.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tommy Strannemalms 
yrkande och finner kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag. 
Kommunfullmäktige har därmed avslagit motionen.  
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§ 12 Svar på motion om att använda hästar i kommunens verksamhet från Anders Englesson 
(MP) m.fl. 2017/178 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) föreslår i motion, daterad 2017-01-12, att kommunfullmäktige 
initierar en undersökning kring om och hur häst/hästar skulle kunna användas i 
kommunens skogar och parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst/hästar  
i kommunens verksamheter. 
 
Motionen har remitterats till fritidsnämnden och tekniska nämnden. Nämnderna föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen. Bland annat anför nämnderna begränsade 
ekonomiska resurser och att kärnverksamheten måste prioriteras. Att i ett sådant läge 
undersöka möjligheten att använda hästar i kommunens verksamhet och därtill permanent 
skötsel av häst/ar är inte genomförbart. Verksamheten har att fokusera på uppsatta mål att 
införa fossilfri maskinpark inom parkverksamheten. 
 
Nämnderna anser det inte befogat att genomföra en särskild utredning kring möjligheten 
att använda hästar. Det står dock nämnderna fritt att i de fall det bedöms lämpligt, med 
hänsyn tagen bland annat till naturvärdena, använda hästar för att gallra i de tätortsnära 
skogarna.  
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska bifallas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-10 
Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Protokollsutdrag TN § 174/2017 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Protokollsutdrag FN 95/2017 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar att motionen ska avslås.  
 
Anders Englesson (MP) yrkar, med instämmande av Per-Ola Mattsson (S) och Jens 
Henningsson (V), bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Elin Peterssons 
avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. Kommunfullmäktige har därmed bifallit motionen.  
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Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden  
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§ 13 Politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 2018/324 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att från 2019-01-01 styrs den kommunala verksamheten genom följande 
nämndsorganisation 
 

 Kommunstyrelsen  
o 15 ledamöter och 15 ersättare 

 Byggnadsnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Teknik- och fritidsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för barn, ungdom och skola 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Gymnasienämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Kulturnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Omsorgsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för arbete och välfärd 
o 7 ledamöter och 7 ersättare 

 Valnämnden 
o 5 ledamöter och 5 ersättare 

 Överförmyndarnämnden 
o 3 ledamöter och 3 ersättare 

 Revisionen 
o 7 revisorer 

 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över arbetsordningen för styrelse och nämnder 
samt reglementen och delegationsordningar 
 
att kommunfullmäktige inför 2019-01-01 ska utse en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande i varje nämnd, dock ej i överförmyndarnämnden där endast 
ordförande och en vice ordförande ska utses 
 
att ordförande och förste vice ordförande utses från majoriteten och att andre vice 
ordförande utses från oppositionen, med undantag av revisionen där omvänd ordning 
gäller 
 
att arvodeskommittén uppdras att se över ersättningarna till förtroendevalda med syfte att 
till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2018 kunna besluta om nya regler och 
förmåner för förtroendevalda 
 
att inrättande av arbetsutskott i nämnd eller styrelse ska godkännas av 
kommunfullmäktige 
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att den särskilda oppositionsersättning som utbetalats till oppositionspartierna upphör 
från 2019-01-01 
 
att partistödet beräknas så att från 2019-01-01 får varje parti i kommunfullmäktige ett 
grundbidrag på 100 % av prisbasbeloppet samt att partierna även får 50 % av 
prisbasbeloppet per mandat i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
En arbetsgrupp bestående av gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige, med 
ledning av kommunfullmäktiges ordförande, har utarbetat ett förslag till ny politisk 
organisation att gälla från 2019-01-01. 
 
Förslaget till ny politisk organisation bygger på att i princip samtliga nämnder behåller sina 
uppgifter men att vissa uppgifter som tekniska nämnden har flyttas till kommunstyrelsen. 
Det blir tydligare att nämndernas uppgifter är att driva de sakfrågor som nämnden 
ansvarar för. Lokaler, anläggningsskötsel, intern service m.m. ska nämnderna inte arbeta 
med. Nämnderna ska servas med de anläggningar som nämnderna anser sig behövas för att 
kunna bedriva den verksamhet de har fått som uppdrag av kommunfullmäktige. 
 
Uppgifterna blir därmed tydligare. Nämnderna ska arbeta utifrån kommunfullmäktiges 
beslut och serva kommuninnevånarna. Kommunstyrelsen ska tillse att lokaler, 
anläggningar, service, m.m. finns och fungerar för att nämnderna ska kunna bedriva sin 
verksamhet. 
 
Från 2019-01-01 föreslås följande nämnder att finnas i Karlshamns kommuns organisation 
 

 Kommunstyrelsen  
o 15 ledamöter och 15 ersättare 

 Byggnadsnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Teknik- och fritidsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för barn, ungdom och skola 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Gymnasienämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Kulturnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Omsorgsnämnden 
o 11 ledamöter och  11 ersättare 

 Nämnden för arbete och välfärd 
o 7 ledamöter och 7 ersättare 

 Valnämnden 
o 5 ledamöter och 5 ersättare 

 Överförmyndarnämnden 
o 3 ledamöter och 3 ersättare 

 Revisionen 
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o 7 revisorer 
 
När nämndsorganisationen är beslutad får kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
arbetsordningen för styrelse och nämnder samt reglementen och delegationsordningar. 
 
Inför innevarande mandatperiod utsåg kommunfullmäktige en ordförande och en vice 
ordförande i respektive nämnd. Personerna som valdes som ordförande och vice 
ordförande representerade enbart majoriteten i kommunfullmäktige. Under 
mandatperioden har det även funnits en begränsning för nämnderna att utse arbetsutskott 
med avsikt att den politiska diskussionen ska föras i nämnderna och att samtliga ledamöter 
och ersättare i nämnderna ska ha samma förutsättning vid beslutsfattandet. 
 
För att förbättra den politiska demokratiprocessen föreslås att det i varje nämnd ska finnas 
en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande och 
förste vice ordförande utses från majoriteten och andre vice ordförande utses från 
oppositionen. 
 
Inför innevarande mandatperiod beslutade kommunfullmäktige att oppositionspartierna 
skulle få en särskild ersättning för att kunna förbättra sitt oppositionsarbete. Beloppet som 
oppositionspartierna delar på är ca 240 000 kr. Dessa pengar fördelas utifrån antalet 
ordinarie ledamöter och ersättare som partiet har i kommunfullmäktige. Partiet 
bestämmer vem eller vilka som ska få ersättningen samt hur oppositionsarbetet ska 
bedrivas. 
 
I samband med att uppdraget andre vice ordförande återinförs föreslås även att den 
särskilda ersättningen till oppositionspartierna tas bort samt att partistödet förändras 
samt att ersättningen till politiska samordnare och oppositionsråd kvarstår. 
 
Arvodena och övriga förmåner för förtroendevalda behöver ses över inför nästa 
mandatperiod. 
 
Med nuvarande system för partistöd utgår man från prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är 
för närvarande 44 500 kr). Formeln för beräkning är prisbasbeloppet x antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Summan delas med 2. Utav detta belopp går 25 % till ett så kallat 
grundstöd till att delas mellan de partierna som finns i kommunfullmäktige. Resterande 75 
% av summan fördelas mellan partierna baserat på hur många mandat partiet har i 
kommunfullmäktige. 
 
Förslaget till nytt system utgår även det från prisbasbeloppet . Varje parti i 
kommunfullmäktige får ett grundbelopp på 100 % av prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är 
för närvarande 44 500 kr). Utöver detta föreslås partierna att få 50 % av prisbasbeloppet 
per mandat i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsgruppen för ny politisk organisations förslag, 2018-01-19 
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Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar, med instämmande av Magnus Gärdebring (M), Jens 
Henningsson (V), och Tobias Folkesson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition och finner kommunfullmäktige beslut i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Kommundirektören 
Partierna 
Arvodeskommittén 
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§ 14 Förslag om upphävande av kommunfullmäktiges beslut om gemensamma 
protokollsmallar 2017/4004 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att upphäva beslutet § 73 2011-05-02 om gemensam utformning av protokoll i nämnder, 
styrelser och bolag vad gäller bolagen 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer för hur protokoll utformas och 
hanteras inom kommun och koncern. Dessa ska ta hänsyn till de olika förutsättningar som 
finns mellan bolag och nämnd 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade 2011-05-02 § 73 beslut om att hela koncernen ska hantera 
protokoll på samma sätt och med gemensamma mallar. Beslutet skulle utvärderas efter ett 
år vilket är oklart om det skett. I samband med att fullmäktiges revisorer granskade 
bolagskoncernens protokollskrivning och hantering framkom att man i varierande grad 
följde fullmäktiges beslutade riktlinjer. 
 
Efter att revisionen lämnat rapporten till Stadsvapnet har ett utvecklingsarbete skett i 
dialog med dotterbolagen där man genomlyst hur kraven på offentlighet på bästa sätt kan 
förenas med kraven på affärssekretess. I gällande ägardirektiv framgår att kommunens 
helägda bolag i tillämpliga delar ska följa riktlinjer, policys etcetera vilket dock inte får stå i 
strid med annan lagstiftning. 
 
Analysen visar på en problematik när bolagen förväntas agera affärsmässigt och fungera på 
en konkurrensutsatt marknad då innehållet i protokollen kan vara av sådan art att ett 
spridande skulle skada bolaget eller försämra dess konkurrenskraft. Man har då möjlighet 
att sekretessbelägga denna information men detta gör att protokollen som läggs upp på 
webben blir torftiga i vissa paragrafer och nästan löjeväckande innehållslösa. Efter 
granskning av hur andra kommunala bolag styrs i detta sammanhang visar att dessa kan ha 
direktiv som delvis skiljer sig från den kommunala förvaltningens eller inga alls. Detta 
gäller särskilt de bolag som drivs med affärsmässiga villkor på en konkurrensutsatt 
marknad. Gällande lagstiftning är tydlig kring offentlighetskravet för kommunala bolag 
varför man troligen bedömt att inga ytterligare regleringar behövs.  
 
Sammanfattningsvis finns betydande skillnader mellan villkoren för kommunens bolag och 
de kommunala nämnderna som gör att det kan vara svårt att i alla lägen ha likalydande 
riktlinjer. Den affärsmässighet som bolagen förväntas ha kan stundtals stå i strid med hur 
man jobbar i en nämndsstruktur. 
 
För att möta detta bör affärsmässigheten lyftas fram i ägardirektiven och inför varje KF-
beslut om gemensamma riktlinjer ska detta finnas med i beredningen. Förslaget till beslut 
bör innehålla en särskild skrivning om detta även ska gälla de kommunala bolagen. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Protokollsutdrag SV 2017-12-04 § 51 Förslag om upphävande av kommunfullmäktiges 
beslut om gemensamma protokollsmallar m.m. för de kommunala bolagen 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-05-02 § 73 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektören 
Nämndsekreterare Erik Bergman  
Stadsvapnet i Karlshamn AB  
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB  
Kreativum i Blekinge AB  
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§ 15 Fiberutbyggnad i hela kommunen 2018/514 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att Karlshamn Energi AB uppdras att erbjuda fiberanslutning till samtliga 
permanentboende på landsbygden i Karlshamns kommun senast 1 januari 2022 
 
att finansieringen av fiberutbyggnaden görs inom Stadsvapenkoncernen 
 
att anslutningskostnaden för det enskilda hushållet på landsbygden ska vara detsamma 
som för hushåll i tätorterna 
 
Jäv 
 
Per Erlandsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har under de senaste åtta åren arbetat för utbyggnad av fibernät i kommunen. 
Under 2018 kommer Karlshamn Energi AB att erbjuda de som ännu inte fått erbjudande 
om anslutning i tätorterna möjlighet till anslutning. På landsbygden bygger Karlshamn 
Energi AB ut fibernätet med hjälp av de statliga bidrag som bolaget har sökt och fått. 
 
Det är viktigt att alla kommuninvånare har tillgång till fiber. För att företag skall kunna 
satsa, för att säkra tryggheten för äldre, för möjligheten att studera och för en attraktivare 
landsbygd är fiber en förutsättning. 
 
Trots utbyggnaden av fiber kommer Karlshamns kommun under slutet av 2018 att ha 
drygt 600 permanenthushåll som ännu inte har tillgång till fiber. 
 
Kostanden för att bygga ut fiber till de 600 permanenthushållen beräknas till cirka 70 
miljoner kr. Finansieringen av denna utbyggnad bör kunna hanteras inom 
Stadsvapenkoncernen. Bedömningen är att samtliga permanentboende i kommunen kan få 
fiber innan 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2018-01-31 
 
Yrkanden 
 
Marco Gustafsson (C) yrkar, med instämmande av Per-Ola Mattsson (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar, med instämmande av Bärthil Ottosson (M), att  ärendet 
återremitteras för att först ta del av den regionala bredbandsstrategin.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och följande propositionsordning 
fastställs: 
 
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej.  
 
Ledamot Röst 
Marie Sällström (S) ordf. Ja 
Gert Åkesson (C) 1 vice ordf. Ja 
Per-Ola Mattsson (S) Ja 
Annika Westerlund (S) Ja 
Andreas Saleskog (S) Ja 
Jan Bremberg (S) Ja 
Jan-Åke Berg (S) Ja 
Anders Karlsson (S) Ja 
Kerstin Gustafson (S) Ja 
Lena Sandgren (S) Ja 
Tobias Folkesson (S) Ja 
Anki Hansson (S) Ja 
Kenneth Hake (S) Ja 
Johnny Persson (S) Ja 
Christel Friskopp (S) Ja 
Sofie Dahlqvist (S) Ja 
Göran Svensson (S) Ja 
Vivianne Andersson (S) Ja 
Leif Håkansson (S) Ja 
Ingrid Hagberg-Hake (S) Ja 
Inger Löfblom Sjöberg (S) Ja 
Gertrud Ivarsson (C) Ja 
Marco Gustafsson (C) Ja 
Paul Hedlund (L) Ja 
Anders Englesson (MP) Ja 
Sara Månsson-Möllergren (MP) Ja 
Anna Atmander (MP) Ja 
Per Atmander (MP) Ja 
Tor Billing (SD) Ja 
Tommy Strannemalm (SD) Ja 
Görgen Lennarthsson (SD) Ja 
Gudrun Johansson (SD) Ja 
Ulf Lind (SD) Ja 
Mona Wettergren (SD) Ja 
Jens Henningsson (V) Ja 
Tommy Larsson (V) Ja 
Fredrik Nilsson (S) Ja 
Siri Näslund (S) Ja 
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Ingrid Ågård (MP) Ja 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 2 vice ordf. Nej 
Elin Petersson (M) Nej 
Magnus Gärdebring (M) Nej 
Magnus Sandgren (M) Nej 
Claes-Göran Mårlind (M) Nej 
Bärthil Ottosson (M) Nej 
Cecilia Holmberg (M) Nej 
Anna Arlid (M) Nej 
Britt Kilsäter (M) Nej 
Lars Hasselgren (M) Nej 
Per Erlandsson (M) (Anmält jäv) Ej röstat 
 
Omröstningen utfaller med 39 ja-röster och 10 nej-röster.  
 
Kommunfullmäktige beslutar därmed att avgöra ärendet idag.  
 
Därmed finns endast ett förslag till beslut och kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamn Energi AB 
Ekonomichefen 
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§ 16 Interpellation om patientsäkerhet m.m. 2018/605 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att svaret tas till handlingarna 
 
Sammanfattning  
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) följande 
interpellation till omsorgsnämndens ordförande Leif Håkansson (S): 
 
Sjuksköterskor är en väldigt viktig personalkategori i omsorgsnämndens verksamhet. Det 
är en dokumenterat svårrekryterad personalkategori och vi ser därför med oro på att 
relativt många sjuksköterskor väljer att säga upp sig hos Karlshamns kommun. Vi har 
försökt få klarhet i dessa frågeställningar i nämnden utan framgång varför vi tycker det är 
angeläget att lyfta frågan till den allmänna debatten. 
 
Undertecknad ställer följande frågor till Leif Håkansson (S): 
 

1. Var går smärtgränsen för när kommunen inte längre kan garantera 
patientsäkerheten och hur nära den smärtgränsen befinner sig Karlshamns 
kommun? 

 
2. Vilka åtgärder tänker majoriteten vidta för att säkerställa att antalet sjuksköterskor 

i kommunen hålls på en acceptabel nivå? 
 

3. Vilken kompetensutveckling erbjuder Karlshamns kommun sina sjuksköterskor? 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 
 
Omsorgsnämndens ordförande Leif Håkansson (S) lämnar följande svar: 
 
Från och med maj 2017 i praktiken och även budgettekniskt från 2018 ligger den 
kommunala Hälso- och sjukvården under egen verksamhet. Tidigare har hälso- och 
sjukvårdsverksamheten varit fördelade på hemtjänst och särskilt boende. Hemtjänst och 
särskilt boende är i sig stora verksamheter. Detta och stor omsättning av chefer har 
påverkat organisationen för hälso- och sjukvården.  
 
Detta har uppmärksammats av den tidigare förvaltningsledningen och nämnden som då 
beslutade om en egen verksamhet för hälso- och sjukvården, myndighet m.m. 
 
När det gäller patientsäkerheten har både verksamhetschef, enhetschefer till 
sjuksköterskor och sjuksköterskorna själva ett nära samarbete med MAS. Vid frånvaro sker 
alltid en prioritering av ärenden, i svåra ärenden eller situationer i samråd med MAS. 
 
Det råder stor konkurrens om sjuksköterskor i hela Sverige vilket gör att det är lätt att byta 
arbete. En del söker sig också tillbaka. 
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Det pågår i dagarna en kartläggning av sjuksköterskeverksamheten där varje sjuksköterska 
intervjuas enskilt och därigenom få uttrycka sin syn på nuläget och vad de ser behöver 
åtgärdas för att bygga en stabil och kvalitativ sjuksköterskeorganisation. Kartläggningen 
genomförs av företagshälsovården och ska mynna i rapport som ska bilda underlag för 
utveckling- och förändringsarbete. Vårdförbundet centralt är delaktiga i det fortsatta 
arbetet. 
 
Det pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att optimera delegeringar genom att ett antal 
utsedda undersköterskor få ett utökat ansvar. Genom utbildning av sjuksköterskor ska 
dessa kunna utföra godkända men mera avancerade delegeringar än vad som görs idag.  
Idag är det generellt få delegeringar men till många eller de flesta av personalen vilket gör 
det omöjligt för sjuksköterskor att följa upp. De mera avancerade delegeringarna till ett 
mindre antal utsedda undersköterskor bidrar till att sjuksköterskorna får möjlighet att i 
högre utsträckning fokusera på handledningar och uppföljningar som bidrar till ett 
kontinuerligt lärande i den totala verksamheten. 
 
Sjuksköterskor får kontinuerlig kompetensutveckling ofta i samverkan med landstinget. 
 
Det är även viktigt att fokusera på sjuksköterskornas enhetschefer då en stabilitet i 
chefsledet också har betydelse för en bra verksamhet. 
 
Det ställs andra krav på en sjuksköterska i hemsjukvården än på en avdelning då en 
sjuksköterska i kommunen är det högsta medicinska organet vid de olika arbetspassen.  
 
Med ovan beskrivna åtgärder, förändrad organisation, kartläggning med rapport som 
möjligt underlag för förändring och delegera optimalt så ska detta resultera I en stabilare 
sjuksköterskeorganisation. 
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§ 17 Granskningsrapporter februari 2018 2018/593 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit granskningsrapporter från kommunrevisionen enligt nedanstående 
redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2017/3400 216/17 2017-12-13 BN yttrande över granskningsrapport plan- 
    och byggprocessen 
 
2017/4214 15/17 2017-12-18 Granskning av arbetet med orosanmälningar 
    och uppföljning av placerade barn 
 
2017/4215 16/17 2017-12-18 Granskning av integration och återsökning 
 
2017/4241 17/17 2017-12-20 Granskning av måluppfyllelsen inom skolan 
 
2018/536 1/18 2018-02-01 Granskning fastighetsunderhåll 
 
2018/516 2/18 2018-02-01 Förstudie om Stadsvapnet AB:s ledningsansvar 
 
2018/518 3/18 2018-02-01 Granskningsrapport mutor och oegentligheter 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 18 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom nämnden för arbete 
och välfärd, kvartal 4 2017 2017/3970 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 
9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med 
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, 
kommunfullmäktige samt IVO. 
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen. 
 
För perioden rapporteras totalt 33 individrapporter, vara 29 avser aktuellt kvartal och 4 
avser kvartal 1. Besluten fördelas enligt följande:  
 
LSS, sex stycken varav fem avser bostad för vuxna och det sjätte avlösarservice.  
 
SoL, 27 stycken varav 14 avser beslut om kontaktperson och 13 avser beslut om 
kontaktfamilj.   
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-23 
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§ 19 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden, kvartal 4 
2017 2017/3972 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. Rapporteringen avser 
beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 4 2017 rapporterades totalt 20 individrapporter för gynnande beslut som ej 
verkställts inom tre månader. Samtliga 20 stycken beror på att den enskilde tackat nej till 
erbjudandet. För 18 stycken av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 kap. 
5 § eller 5 kap. 7 § SoL). För två av rapporterna gällde beslutet annat bistånd, medboende.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-02-06 
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§ 20 Handlingar för kännedom februari 2018 2018/546 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom inkomna under tiden 16 december 
 – 2 februari 2018 redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2015/2228 18/17 2017-12-22 Detaljplan Karlshamn 4:1 (Stationsområdet, 

etapp 1) Dom 2017-12-21, Mark- och 
miljödomstolen avvisar överklagandena 
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§ 21 Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Anneli Bengtsson (S) 
2014/3216 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Anneli Bengtssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning 
 
Sammanfattning 
 
I mejl daterat 2017-12-20 begär Anneli Bengtsson (S) att få bli entledigad från sina 
uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse - Anneli Bengtsson (S) 

 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 22 Entledigande från uppdraget som ledamot och vice ordförande i tekniska nämnden - 
Anneli Bengtsson (S) 2015/120 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Anneli Bengtssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot och vice 
ordförande i tekniska nämnden 
 
att utse nuvarande ledamoten Katrin Johansson (S) till vice ordförande i tekniska nämnden  
 
Sammanfattning  
 
I mejl daterat 2017-12-20 begär Anneli Bengtsson (S) att få bli entledigad från sina 
uppdrag. 
 
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) om nomineringarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse Anneli Bengtsson (S) 

 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-02-19 

sid 37 av 41 

 

§ 23 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i omsorgsnämnden - Margareta Norander (L) och 
Iman Omairat (L) 2015/118 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ledamot i omsorgsnämnden efter Gun Hedlund (L) utse Margareta Norander (L) 
och till ny ersättare efter Margareta Norander (L) utse Iman Omairat (L) 
 
Sammanfattning 
 
Val erfordras efter Gun Hedlund (L). 
 
Meddelande från gruppledaren Paul Hedlund (L) om nomineringarna. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Margareta Norander 
Iman Omairat 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 24 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i omsorgsnämnden - Billy Månsson (S) och Ann-
Sofie Eriksson (S) 2015/118 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ledamot i omsorgsnämnden efter Tommy Alm (S) utse Billy Månsson (S)  
och till ny ersättare efter Billy Månsson (S) utse Ann-Sofie Eriksson (S) för tiden  
t.o.m. 2018 års utgång 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 207, att entlediga Tommy Alm (S)  
från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. 
 
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) om nomineringarna. 
  
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Billy Månsson 
Ann-Sofie Eriksson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 25 Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden - Leif Gummesson (S) 2015/118 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Annacarin Leufstedt (S) utse Leif Gummesson 
(S) för tiden t.o.m. 2018 års utgång 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 190, att entlediga Annacarin Leufstedt (S) 
från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Leif Gummesson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 26 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för arbete och välfärd - Tommy Persson (S) 2015/119 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i nämnden för arbete och välfärd efter Tommy Alm (S) utse  
Tommy Persson (S) för tiden t o m 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 208, att entlediga Tommy Alm (S)  
från uppdraget som ersättare i nämnden för arbete och välfärd. 
 
Meddelande om nomineringen har inkommit från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S). 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Tommy Persson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 27 Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Britt Karlsson (SD) 2015/360 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt efter Gudrun Johansson (SD) utse Britt Karlsson 
(SD) för tiden t.o.m. 2019 års utgång 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 218, att entlediga Gudrun Johansson (SD) 
från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt.  
 
Till ny nämndeman utsågs 2017-12-18, § 219, Tommy Mikkelsen (SD) som inte uppfyllde 
kriterierna för uppdraget. 
 
Meddelande har inkommit från gruppledaren Tommy Strannemalm (SD) om 
nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Britt Karlsson 
Matrikeln 


