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§ 41 Val av justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Ola Persson (C) och Ulf Ohlsson (M) att justera protokollet 
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§ 42 Fastställande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen utan ändringar.  
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§ 43 Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Peter Berggren (SD) 
2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge utser från och med den 21 mars 2022 till och med den 14 
oktober 2022 Peter Berggren (SD) till ersättare i kommunfullmäktige efter Britt Karlsson 
(SD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-03-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
IT-enheten 
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§ 44 Begäran om utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge 2022/652 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att begära utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Jäv 
 
Kenneth Hake (S), Ola Persson (C), Magnus Arvidsson (M) och Stefan Sörensson (L) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge har bildats av Karlshamns 
kommun, Olofströms kommun och Sölvesborgs kommun. Kommunalförbundet har 
bildats på obestämd tid. Varje medlem har rätt att begära utträde ur 
kommunalförbundet. Enligt förbundsordningen ska utträde begäras senast 1 juli och 
uppsägningstiden är tre år räknat från årsskiftet efter uppsägningen.  
 
Grunden för begäran om utträde är beslutet om att lämna avsiktsförklaring avseende 
arbetsprocess gällande förstudiearbete för eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge.  
 
I avsiktsförklaringen anges att ett nytt kommunalförbund beräknas bildas någon gång 
under perioden 1 januari 2024 – 1 januari 2025.  
 
Vad som närmare gäller vid utträde ur kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 
Blekinge framgår av förbundsordningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 
Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 9(39) 

 

§ 45 Överföring av budgetmedel för pågående investeringar 2021 2021/2503 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överföra ej förbrukade investeringsmedel i pågående projekt om 21,2 mnkr till 2022, 
samt 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Sammanfattning 
 
Budgetavvikelser i pågående investeringsprojekt 2021 överförs till 2022 års 
investeringsbudget.  
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 273 mnkr, vilket är 31 
mnkr lägre än den budgeterade nivån på 304 mnkr och motsvarar en genomförande- 
grad på 90 procent. Detta beror främst på tidsförskjutningar i pågående projekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar över 7 mnkr 2021 
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar under 7 mnkr 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 46 Investeringsbehov personbilar 2021/3070 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utöka investeringsbudgeten med 10 mkr under 2022 för inköp av fordon, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att följa upp de ekonomiska effekterna då särskilt hur 
driftskostnadsminskningarna ska hanteras.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 om en förändrad princip för finansiering av 
personbilar. Syftet är att genom egna inköp och egen finansiering istället för leasing 
minska kommunens totala kostnader. Beslutet togs efter att kommunfullmäktige beslutat 
om investeringsramarna för 2022 vilka därför nu behöver revideras utifrån den ändrade 
inriktningen. 
 
Efter tidigare beslut är hanteringen av personbilar och mindre arbetsbilar samordnad för 
hela förvaltningsorganisationen och detta är fullt genomfört från och med januari 2022. I 
samband men inventering av fordonsbeståndet konstateras att ett antal fordon inte 
uppfyller de krav på krocksäkerhet som ställs i kommunens reseriktlinjer varför dessa 
behöver bytas ut snarast. I övrigt kommer förändringar i antalet år som fordonen brukas 
och hur långt de går innan utbyte förlängas och möjligheten till köp av nyare begagnade 
fordon öppnas upp.  
 
Resultatet är att bilar äldre än 10 år och/eller som gått mer än 9 000 mil byts ut i första 
läget vilket ger ett inköpsbehov på drygt 30 bilar till en totalkostnad på ca 10 mkr (bilaga) 
under 2022. Långa leveranstider gör att utgifterna delvis kommer under 2023. 
 
Inför 2023 beräknas behovet mer än halveras (ca 4 mkr) för att sedan efter införandet av 
fler bilpooler kunna minska ytterligare under följande år efterhand som de nya riktlinjerna 
implementeras. Kommunens leasingåtagande minskar även betydligt under kommande 
år och de bilarna kan även användas i verksamheten efter att leasingperioden löpt ut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation Karlshamns kommuns bilpark 2022 
Kommunens bilpark - planerade bilbyten 2022 utifrån begränsade 
investeringsmedel 
Protokollsutdrag KS § 265/2021 Ny princip för finansiering av köp av personbilar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 47 Instruktion till ombud vid årsstämma i Karlshamnsbostäder AB 2022/794 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma ska hållas i Karlshamnsbostäder AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsbostäder AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamnsbostäder AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 48 Instruktion till ombud vid årsstämmor i Karlshamn Energi AB, Karlshamn 
Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten AB 2022/794 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Karlshamn Energi AB, Karlshamn 
Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten AB, 
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Vatten AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi Vatten AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 49 Instruktion till ombud vid årsstämma i Karlshamnsfastigheter AB 2022/794 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Karlshamnsfastigheter AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
  
 Beslutsunderlag 
  
 Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
 Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
 Granskningsrapport för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Magnus Gärdebrings (M) förslag under proposition och finner att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
Omröstning begärs. 
 
Följande propositionsordning fastställs:  
Den som vill att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar ja.  
Den som biträder Magnus Gärdebrings (M) förslag på återremiss röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller i 35 röster på att ärendet avgörs vid dagens sammanträde, 13 
röster på att ärendet återremitteras och 1 ledamot avstår från att rösta.  
 
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att meddela utsett 
stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie bolagsstämma 
(årsstämma) år 2022.   
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Omröstning 
  

Stol Ledamot Parti   Ersättare Ja (35) Nej (13) 
Avstår 
(1) 

1 Marie Sällström  S     Ja     
2 Gertrud Ivarsson  C     Ja     

3 
Iréne Ahlstrand-
Mårlind  M       Nej   

4 Per-Ola Mattsson  S     Ja     
5 Annika Westerlund  S   Ja    
6 Leif Håkansson  S     Ja     
7 Ulla Sandgren  S   Ja    
8 Jan Bremberg  S     Ja     
9 Monica Nobach  S   Ja    

10 Katrin Johansson  S     Ja     
11 Jan-Åke Berg  S   Ja    
12 Kenneth Hake  S     Ja     
13 Linda Winnetoft  S   Ja    
14 Tommy Persson  S     Ja     
15 Lena Sandgren  S   Ja    
16 Anders Karlsson  S     Ja     
17 Johnny Persson  S   Ja    
18 Christel Friskopp  S     Ja     
19 Ulf Gustavsson  S   Ja    
20 Kerstin Gustafson  S     Ja     
21 Marco Gustavsson  C   Ja    
22 Mats Dahlbom  C     Ja     
23 Ola Persson  C   Ja    
24 Lena Häggblad  C     Ja     
25 Claes Jansson  MP   Ja    
26 Charlott Lorentzen  MP     Ja     
27 Magnus Gärdebring  M    Nej   
28 Elin Petersson  M       Nej   
29 Magnus Sandgren  M    Nej   
30 Magnus Arvidsson  M       Nej   
31 Catarina Flod  M Frånv.  Britt Kilsäter  Nej   
32 Lars Hasselgren  M       Nej   
33 Ulf Ohlsson  M    Nej   
34 Anna Arlid  M       Nej   
35 Rickard Holmberg  M     Avstår 
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36 Ulla Olofsson  M       Nej   

37 Bodil Frigren-Ericsson  L 
Ej 
röstat. Frånv.     

38 Stefan Sörensson  L       Nej   
39 Britt Jämstorp  KD    Nej   
40 Lars-Olof Larsson  KD       Nej   

41 
Björn Tenland 
Nurhadi  SD   Ja    

42 Mona Wettergren  SD     Ja     
43 Görgen Lennarthsson  SD   Ja    
44 Tor Billing  SD     Ja     
45 Ulrika Berggren  SD   Ja    

46 Tommy Mikkelsen  SD Frånv.  
Peter 
Berggren  Ja     

47 Thor Ströberg  SD Ej röstat. Frånv.      
48 Jonas Lingvärn  SD     Ja     

49 
Margaretha 
Lennarthsson  SD   Ja    

50 Tommy Larsson  V     Ja     
51 Veronika Hertelendy  V     Ja     

 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 50 Instruktion till ombud vid årsstämmor i Karlshamns Hamn AB och Karlshamn 
Kombiterminal AB 2022/794 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Karlshamns Hamn AB och 
Karlshamn Kombiterminal AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning för Karlshamns Hamn AB 2021 
Revisionsberättelse för Karlshamns Hamn AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamns Hamn AB 2021 
Årsredovisning för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
Revisionsberättelse för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 51 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022/794 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att återremittera ärendet och invänta kommunfullmäktiges beslut avseende bokslut.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-11-19, § 197, om att utse Marie Sällström, med 
förste ersättare Gertrud Ivarsson och andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, till ombud 
vid bolagstämmor i Karlshamns kommuns helägda bolag för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Granskningsrapport för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet och inväntar kommunfullmäktiges beslut 
avseende bokslut.   
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 18(39) 

 

§ 52 Instruktion till ombud vid bolagsstämma i Kreativum i Blekinge AB 2022/794 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Kreativum i Blekinge AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning för Kreativum i Blekinge AB 2021 
Revisionsberättelse för Kreativum i Blekinge AB 2021 
Granskningsrapport för Kreativum i Blekinge AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 53 Avveckling av vänortssamarbetet med Svetly 2022/757 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med omedelbar verkan säga upp vänortsavtalet samt avtalet om idrotts- och 
kulturutbyte med Svetly kommun.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-18, § 228, att godkänna avsiktsförklaring mellan 
Svetly kommun i Kaliningrad och Karlshamns kommun. Syftet med avsiktsförklaringen 
var att etablera ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete i olika frågor rörande bland 
annat demokrati, kultur, hamn och infrastruktur.  
 
Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Sven-Åke Svensson (S) undertecknade en ny 
avsiktsförklaring vid ett vänortsbesök i Svetly 26-27 maj 2011. Syftet med denna var att 
vidareutveckla relationen enligt avsiktsförklaringen från 2007 samt att upprätta ett 
vänortsavtal.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07, § 186, om uppdatering av vänortsavtal mellan 
Karlshamns kommun och Svetly kommun. Den 21 juli 2011 undertecknades ett 
vänortsavtal mellan Karlshamns kommun och den ryska staden Svetly i syfte att stärka 
och utveckla vänskap mellan nationerna och etablera ett långsiktigt och ömsesidigt 
samarbete. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna vänortsavtalet 2011-09-05, § 
119. I samband med undertecknandet av vänortsavtalet undertecknades även ett avtal 
om idrotts- och kulturutbyte vilket kommunstyrelsen beslutade att godkänna 2011-08-23, 
§ 229.  
 
Mot bakgrund av det rådande läget avseende Rysslands invasionskrig, terror och 
misstänkta krigsbrott mot Ukraina och dess befolkning föreslås nu att Karlshamns 
kommun, med omedelbar verkan, avvecklar vänortssamarbetet samt avtalet om idrotts- 
och kulturutbyte med den ryska vänorten Svetly. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 228/2007 Avsiktsförklaring mellan Svetly och Karlshamn 
Beslut och beslutsunderlag rörande vänortsavtal med Svetly 2011 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Elin Petersson (M), Magnus Gärdebring (M), Mats Dahlbom (C), 
Charlott Lorentzen (MP), Britt Jämstorp (KD), Bodil Frigren-Ericsson (L) och Tommy 
Larsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kenneth Hake (S) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att behålla vänortsavtalet 
och avtalet om idrotts- och kulturutbyte med Svetly kommun och använda det till att 
upplysa om läget i det orättfärdiga kriget i Ukraina. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Reservationer 
 
Kenneth Hake (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 54 Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan - 
Björn T Nurhadi (SD) och Margaretha Lennartsson (SD) 2019/3686 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 lämnat in motion om anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av 
särbegåvning hos barn, och applicering av anpassade arbetsmetoder för särbegåvade 
barn i grundskolan.  
 
Motionärerna skriver i motionen att två procent av Sveriges befolkning tillhör idag en 
grupp som kallas särbegåvade, alltså personer med en uppmätt IQ över 130. Människor 
som vid upprepande tillfällen förvånar sin omgivning med sin intelligens. Men med 
denna förmåga följer också ett problem för många. Särbegåvade barn i den yngre 
skolåldern får sällan den stimulans de behöver, med riskerna att bli introverta och 
uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning.  
 
De kan också riskera att bli utåtagerande och bli ett störmoment i undervisningen. Då 
det är särskilt svårt för andra människor att identifiera dessa barn som särbegåvade så 
ställs frågan på sin spets och man börjar istället gå igenom typiska beteenden för att 
ställa en diagnos. Föräldrarna kan undra om det är något fel på sina barn, lärarna blir 
nästan handlingsförlamade i klassrummen och kamraterna tycker att man är 
annorlunda.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2019-12-10 § 321, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-05-19, § 41 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I det yttrandet skriver utbildningsnämnden att skollagen kap 3, § 3 reglerar att alla elever 
ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. Här innefattas både de elever som behöver extra stöd för att nå 
målen och de elever som med lätthet når målen och därmed behöver ges stimulans för 
att nå längre.  
 
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden bedömde, med 
hänvisning till ovanstående, att det inte finns behov av någon plan gällande anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. Motionen överlämnades därmed 
till kommunstyrelsen för politisk beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade utbildningsnämndens yttrande vid sitt 
möte 2021-09-07 och bedömde att nämnden inte besvarat motionen utifrån motionärens 
frågeställning. Ärendet återremitterades till utbildningsnämnden för ny beredning.  
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Utbildningsnämnden behandlade åter ärendet vid sammanträdet 2021-11-23 § 67 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. Sverigedemokraterna reserverade sig mot 
beslutet.  
  
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden förtydligar sitt tidigare 
yttrande enligt nedan:  
 
Skollagen kap. 3 § 3 uttrycker att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever 
som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskaps-krav som 
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktions-
nedsättningens konsekvenser.  
 
Skollagen uttrycker samtidigt att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
Inom ramen för denna formulering återfinns sannolikt elevgruppen som kan definieras 
som särbegåvade elever (Skolverket benämner dem särskilt begåvade barn/elever i 
sina formuleringar). Detta är ett förtydligande (2010) i skollagen som inte fanns tidigare 
och det är med avsikten att markera att varje skola har ett ansvar att säkerställa alla 
elevers rätt till en situation där man kan utvecklas till sin fulla potential.  
 
Det är uppmärksammat att de särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora 
utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver 
också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Det är 
sant att det inte alltid är lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det 
händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten att 
lära. Detsamma (svårigheten att upptäcka) gäller dock också för elever som har svårt att 
lära sig, men som blir ”experter” på att dölja sina svårigheter.  
 
Den springande punkten och det som är avgörande för förvaltningens inställning är att 
skolorna har ett lika stort ansvar för alla elevers förutsättningar, oaktat om det handlar 
om särskild begåvning eller särskilt stöd på grund av funktionsvariation.  
Att Karlshamns kommun skulle formulera en särskild plan för vissa elever (oavsett om 
det är särskilt begåvade elever eller elever som är i behov av särskilt stöd på grund av 
någon funktionsnedsättning) torde inte vara i harmoni med en skollagstiftning som 
särskilt uttrycker att alla barn/elever ska kunna utvecklas så långt det är möjligt. 
Målsättningen och formuleringarna i utbildningsnämndens verksamhetsplan är ju 
definierade på ett sätt som svarar mot just skollagens intentioner om alla barn/elevers 
rätt till ledning och stimulans.  
 
Förvaltningen delar inte den problembeskrivning som återfinns i motionen om att särskilt 
begåvade barn ”sällan” får den stimulans de behöver eller att medarbetarna i 
verksamheten skulle ha svårt att identifiera särskilt begåvade barn. Beskrivningen att 
”lärare blir nästan handlingsförlamade i klassrummet” är inte heller en generell bild som 
förvaltningen delar. Ingenstans i de utvärderingar (enkäter, elevhälsosamtal mm) som 
genomförts har denna problembild framkommit. Därför finns det inte heller ett, för 
Karlshamns kommun, behov av en särskild handlingsplan för ett problem som inte är 
identifierat för utbildningsnämndens verksamheter.  
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Särskilda handlingsplaner i Karlshamns kommun bör ju formuleras för 
behov/utvecklingsområden som framkommit i nämndens analyser inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Ingenstans i dessa kvalitetsanalyser har det framkommit 
ett behov som motsvarar det som beskrivs i motionen. I nämndens verksamhetsplan går 
det att läsa om ett antal andra utmaningar som definierats och som det knutits 
handlingar/aktiviteter till som följs upp.  
 
Utbildningsförvaltningen uppfattar bilden som framställs i motionen som en 
generaliserad bild av förutsättningar i en skolvärld som inte är specificerade utifrån en 
problembild som beskriver läget i Karlshamns kommun.  
 
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden bedömer, med 
hänvisning till ovanstående, återigen att det inte finns behov av någon plan gällande 
identifiering av särbegåvning hos barn och anpassade arbetsmetoder för särbegåvade 
elever i grundskolan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-03 
Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan –  
Björn T Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren-Ericsson (L) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Britt Jämstorp (KD) och Jan-Åke Berg (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
Omröstning begärs. 
 
Följande propositionsordning fastställs.  
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
Den som vill bifalla motionen röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller i 28 röster på kommunstyrelsens förslag, 20 röster för att bifalla 
motionen och två ledamöter avstår från att rösta. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
 
Omröstning 
 

Stol Ledamot Parti   Ersättare Ja (28) Nej (20) 
Avstår 
(2) 

1 Marie Sällström  S     Ja     
2 Gertrud Ivarsson  C     Ja     

3 
Iréne Ahlstrand-
Mårlind  M       Nej   
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4 Per-Ola Mattsson  S     Ja     
5 Annika Westerlund  S     Ja     
6 Leif Håkansson  S     Ja     
7 Ulla Sandgren  S     Ja     
8 Jan Bremberg  S     Ja     
9 Monica Nobach  S     Ja     

10 Katrin Johansson  S     Ja     
11 Jan-Åke Berg  S     Ja     
12 Kenneth Hake  S     Ja     
13 Linda Winnetoft  S     Ja     
14 Tommy Persson  S     Ja     
15 Lena Sandgren  S     Ja     
16 Anders Karlsson  S     Ja     
17 Johnny Persson  S     Ja     
18 Christel Friskopp  S     Ja     
19 Ulf Gustavsson  S     Ja     
20 Kerstin Gustafson  S     Ja     
21 Marco Gustavsson  C     Ja     
22 Mats Dahlbom  C     Ja     
23 Ola Persson  C     Ja     
24 Lena Häggblad  C     Ja     
25 Claes Jansson  MP     Ja     
26 Charlott Lorentzen  MP         Avstår 
27 Magnus Gärdebring  M       Nej   
28 Elin Petersson  M       Nej   
29 Magnus Sandgren  M         Avstår 
30 Magnus Arvidsson  M       Nej   
31 Catarina Flod  M Frånv.  Britt Kilsäter  Nej   
32 Lars Hasselgren  M       Nej   
33 Ulf Ohlsson  M       Nej   
34 Anna Arlid  M    Nej   
35 Rickard Holmberg  M       Nej   
36 Ulla Olofsson  M    Nej   
37 Bodil Frigren-Ericsson  L       Nej   
38 Stefan Sörensson  L    Nej   
39 Britt Jämstorp  KD     Ja     
40 Lars-Olof Larsson  KD   Ja    
41 Björn Tenland Nurhadi  SD       Nej   
42 Mona Wettergren  SD       Nej   
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43 Görgen Lennarthsson  SD       Nej   
44 Tor Billing  SD       Nej   
45 Ulrika Berggren  SD       Nej   
46 Tommy Mikkelsen  SD Frånv.  Peter Berggren  Nej   
47 Thor Ströberg  SD Ej röstat. Frånv.        
48 Jonas Lingvärn  SD       Nej   

49 
Margaretha 
Lennarthsson  SD       Nej   

50 Tommy Larsson  V     Ja     
51 Veronika Hertelendy  V     Ja     

 
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Elin Petersson (M), Magnus 
Arvidsson (M), Britt Kilsäter (M), Lars Hasselgren (M), Ulf Ohlsson (M), Anna Arlid (M), 
Rickard Holmberg (M), Ulla Olofsson (M), Bodil Frigren-Ericsson (L), Björn Tenland 
Nurhadi (SD), Mona Wettergren (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Tor Billing (SD), 
Ulrika Berggren (SD), Peter Berggren (SD), Jonas Lingvärn (SD) och Margaretha 
Lennarthsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Björn Tenland Nurhadis 
(SD) motion. 
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§ 55 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner april 2022 
2022/315 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning och uppföljning av kommunfullmäktiges obesvarade motioner per 
2022-03-18, föreligger enligt beslutsunderlag. Samtliga inlämnade motioner är för 
närvarande under beredning i olika steg i ärendeprocessen.  
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2021-06-21 § 105, bereds även motioner 
som är äldre än ett år vidare. Under 2021 och början av 2022 har många av de äldre 
motionerna beretts klart och blivit slutgiltigt beslutade av kommunfullmäktige.  
 
Handläggningstiderna har kortats ner och de motioner som lämnas in idag handläggs 
och kommer upp för beslut inom ett år, i enlighet med kommunallagen 5 kap. 35 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-26 
Uppföljning av obesvarade motioner per 2022-03-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 56 Redovisning av Karlshamnsförslag 2022 2022/479 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att notera redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsförslag är ett verktyg för medborgardialog med syfte att främja invånarnas 
inflytande i kommunen samt skapa engagemang och diskussion kring aktuella 
förbättringsförslag. Enligt reglerna för hantering och handläggning av förslagen krävs att 
förslagen uppnår 75 stycken röster under 90 dagars publicering på kommunens 
hemsida för att gå vidare och hanteras av ansvarig nämnd.  
 
Årligen i februari ska de förslag som uppfyllt dessa krav och presenterats för nämnd 
redovisas för kommunfullmäktige. I år redovisas de förslag som inkommit mellan 2021-
02-03 och 2022-03-22. 
 
Dnr: Förslag: Ansvarig

: 
Besluta
d i 
nämnd: 

Beslut: 

2021/498 Konstgräsplan i 
anslutning till 
Mörrumsskolan 

KS 2021-06-
08 

Avslag 

2021/615 Soldäck och större 
badbrygga i Kollevik 

TFN 2021-06-
17 

Avslag 

2021/992 Långbänk med 
inbyggd belysning vid 
strandpromenaden 

TFN 2021-09-
23 

Avslag 

2021/113
1 

Totalförbud för 
fyrverkerier 

KS 2021-06-
08 

Avslag 

2021/141
0 

Förläng 
badsäsongen för 
badplatser i havet 

TFN 2021-06-
17 

Att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda förslaget 

2021/157
2 

Register över 
tillgängliga 
företagsytor inom 
kommunen 

KS 2021-06-
15 

Bifall 

2021/205
5 

Uppdatering av 
integrationsplan 

KS 2021-09-
21 

Att remittera ärendet till 
kommunstyrelseförvaltninge
n för beredning 

2021/211
6 

Vandringsled från 
Mörrums till 
Karlshamns station 

TFN 2021-09-
23 

Avslag 

2021/232
3 

Sommarsven vid 
pappersbruket, 
långasjön 

KS 2021-09-
21 

Avslag 

2021/288
4 

Gång och cykelväg 
mellan Guövik och 
Köpegårda 

TFN 2021-11-
18 

Att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda förslaget 

2021/294
4 

Cykel och gångväg 
mellan Åryd och 

TFN 2022-02-
24 

Avslag – samt att ha fortsatt 
dialog med Regionen och 
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Hällaryd trafikverket avseende 
framtida behov 

2021/296
2 

Farthinder/fartkamer
a på Länsmansvägen 

TFN 2022-02-
24 

Bifall 

2022/94 Brygga från Näsviken KS 2022-01-
25 

Avslag 

2022/299 Gör om gamla 
Jössarinken till 
bouleverksamhet 

TFN 2022-02-
24 

Avslag 

2022/626 Avsluta finansiering 
av Netport Science 
Park 

KS  På dagordning till KSAU 
2022-03-29 

2022/962 Försätta 
Karlshamnsfastighet
er AB i konkurs 

KS  På dagordning till KSAU 
2022-03-29 

     
 
Totalt har 52 förslag lämnats under perioden. Av dessa bedömdes 47 uppfylla krav för 
Karlshamnsförslag. 11 av förslagen är just nu publicerade på Karlshamns kommuns 
hemsida för omröstning. 5 förslag har under perioden avvisats och hänvisats till lämplig 
instans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Herman Perssons tjänsteskrivelse 2022-03-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 29(39) 

 

§ 57 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom Socialnämndens 
verksamhetsområde år 2022, kvartal 4 2021 - socialtjänsten 2022/703 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
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. 
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande: 
1 kontaktfamilj enligt SoL 
2 boende vuxna enligt LSS 
2 kontaktperson enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
 Protokollsutdrag SN § 29 2022 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 

socialnämndens verksamhetsområde, avser socialtjänsten, kvartal 4 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 30(39) 

 

§ 58 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom Socialnämndens 
verksamhetsområde år 2022, kvartal 4 2021 - omsorgen 2022/703 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet avseende omsorgen. 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden 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 
socialnämnden, kommunfullmäktige och revisionen. 
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande: 
 
5 särskilt boende enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag SN § 28 2022 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 

socialnämndens verksamhetsområde avseende omsorgen, kvartal 4 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 31(39) 

 

§ 59 Avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för Västblekinge Miljö AB - 
Bert-Inge Storck (S) 2018/3927 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Bert-Inge Storcks (S) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Västblekinge Miljö AB. 
 
Sammanfattning 
  
Bert-Inge Storck (S) har i skrivelse 2022-03-15 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
styrelsen för Västblekinge Miljö AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Bert-Inge Storck (S) 2022-03-15. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 32(39) 

 

§ 60 Avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i Karlshamns Hamn AB - 
Bert-Inge Storck (S) 2018/3940 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Bert-Inge Storcks (S) begäran om entledigande från uppdraget som 
styrelseledamot i Karlshamns Hamn AB till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Bert-Inge Storck (S) har i skrivelse 2022-03-15 avsagt sig uppdraget som 
styrelseledamot i Karlshamns Hamn AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Bert-Inge Storck (S) 2022-03-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 33(39) 

 

§ 61 Avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i Karlshamns Kombiterminal 
AB - Bert-Inge Storck (S) 2018/3942 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Bert-Inge Storcks (S) begäran om entledigande från uppdraget som 
styrelseledamot i Karlshamns Kombiterminal AB till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Bert-Inge Storck (S) har i skrivelse 2022-03-15 avsagt sig uppdraget som 
styrelseledamot i Karlshamns Kombiterminal AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Bert-Inge Storck (S) 2022-03-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Kombiterminal AB  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 34(39) 

 

§ 62 Avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden - Billy Månsson (S) 
2018/3824 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Billy Månssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Billy Månsson (S) har i skrivelse 2022-03-24 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Billy Månsson (S) 2022-03-24. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 35(39) 

 

§ 63 Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i Kreativum i Blekinge AB - Maria 
Hjelm Nilsson (S) 2019/1212 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Maria Hjelm Nilsson (S) till ny ledamot och vice ordförande i Kreativum i 
Blekinge AB. 
 
Sammanfattning 
 
Per-Ola Mattsson (S) har i mail 2022-03-27 nominerat Maria Hjelm Nilsson (S) till ny 
ledamot och vice ordförande i Kreativum i Blekinge AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Per-Ola Mattsson (S) 2022-03-27. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 36(39) 

 

§ 64 Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden - Maria Hjelm Nilsson (S) 
2019/3579 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Maria Hjelm Nilsson (S) till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Per-Ola Mattsson (S) har i mail 2022-03-27 nominerat Maria Hjelm Nilsson (S) till ny 
ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Per-Ola Mattsson (S). 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 37(39) 

 

§ 65 Entledigande från uppdraget som ledamot och förste vice ordförande i 
valnämnden - Kristofer Borvall (MP) 2018/3828 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Kristofer Borvalls (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot och förste vice 
ordförande i valnämnden. 
 
att utse Helene Nordin (MP) till ny ledamot och förste vice ordförande i valnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kristofer Borvall (MP) har i mail 2022-02-21 avsagt sig uppdraget som ledamot och 
förste vice ordförande i valnämnden. 
 
Charlott Lorentzen (MP) nominerar Helene Nordin (MP) till ny ledamot och förste vice 
ordförande i valnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Kristofer Borvall 2022-02-21. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 38(39) 

 

§ 66 Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Helena 
Olofsson (V) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Helena Olofssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
att överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Helena Olofsson (V) har i mail 2022-03-14 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Helena Olofsson (V) 2022-03-14. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 39(39) 

 

§ 67 Handlingar för kännedom april 2022 2022/455 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2022-02-10—2022-03-23 
 
2022/74 2022-03-15 Skrivelse till KF om lagändringar som omfattar vindkraftverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


