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Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gert Åkesson 1:e vice ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordförande (M) 
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Lena Sandgren Ledamot (S) 
Tobias Folkesson Ledamot (S) 
Anki Hansson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Göran Svensson Ledamot (S) 
Vivianne Andersson Ledamot (S) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
Inger Löfblom Sjöberg Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Carl-Eric Birgersson Ledamot (M) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) 
Anna Atmander Ledamot (MP) 
Per Atmander §§ 28–40  Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Anna Wihlstrand §§ 28–44  Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Jens Henningsson Ledamot (V) 
Tommy Larsson §§ 28–33  Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Roland Ohlsson (S)  Suzanne Svensson (S)  
Siri Näslund (S)  Sara Sahknini (S)  
Katrin Johansson (S)  Christel Friskopp (S)  
Patrik Engström (S)  Leif Håkansson (S)  
Lena Häggblad (C)  Gertrud Ivarsson (C)  
Anna Arlid (M)  Marco Paulsson (M)  
Lars Hasselgren (M)  Per Erlandsson (M)  
Ingrid Ågård (MP)  Johanna Karlsson (MP)  
Karin Johansson (V) §§ 34–50   Tommy Larsson (V)  

Närvarande 
ersättare: 

  
Kerstin Linde (S), Torgny Lindqvist (S), Barbro Olsson (S), Rune Andersson 
(S), Markus Lindberg (C), Bodil Frigren Ericsson (L), Kenneth Svanberg (L) 

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, nämndsekreterare  
Annette Sandberg, kommunikationschef  
Lena Axelsson, turistchef § 31  
Ola Persson, ordförande Karlshamnsbostäder AB § 32  
Stefan Nilsson, VD Karlshamnsbostäder AB § 32  
Marie Wahlström, VD Karlshamnsfastigheter AB § 48  

Utses att justera: Tobias Folkesson och Anna Arlid  

Paragrafer: §§ 28–50  

Justeringsdatum:  2018-03-26 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Tobias Folkesson Anna Arlid 
 
  



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-03-19 

sid 3 av 34 

 

 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2018-03-19   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-03-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-04-16 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 28 Val av justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att välja Tobias Folkesson (S) och Anna Arlid (M) att justera protokollet och att justering 
sker 2018-03-26 kl 15:30, Rådhuset 
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§ 29 Godkännande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta upp ärende 22 och 23 
 
att därmed godkänna dagordningen  
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§ 30 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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§ 31 Information från turistchef Lena Axelsson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Lena Axelsson, turistchef, informerar kommunfullmäktige om aktuella turist- och 
besöksnäringsfrågor. Bland annat nämndes följande:  

- Betydelsen av en växande bransch för näringslivet och kommunen, men också för 
ungdomarna som ofta har sitt första sommarjobb i branschen.  

- Turismens årsbokslut, där turismen totalt omsätter cirka 300 miljarder kronor. I 
Karlshamn omsätter turismen cirka 450 miljoner kronor och sysselsätter cirka 500 
personer.  

- Karlshamn har ökat med 30 procent i gästnattsstatistiken för 2017. Det går bra för 
Karlshamn! 

- De lokala företagen i branschen expanderar, bland annat Kolleviks camping, 
Kronolaxfisket i Mörrum, Eriksberg Vilt och Natur med flera.  

- Regional samverkan och regionala utvecklingsprojekt genom Visit Blekinge. Tre 
projekt är Sydostleden, Blekingeleden och Blekinge Arkipelag.  

- Skärgårdsutvecklingen. Under högsäsongen går dagsturer med skärgårdstrafiken 
till Karlskrona. Sommarkortet gäller och det finns tillgång till ljudguider.  

- Guidade turer kommer genomföras i stadskärnan såväl som i Mörrum och Asarum.  
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-03-19 

sid 9 av 34 

 

§ 32 Information från Karlshamnsbostäder AB - ordförande Ola Persson och VD Stefan Nilsson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Ola Persson, ordförande, och Stefan Nilsson, VD, informerar kommunfullmäktige om 
Karlshamnsbostäder AB och aktuella frågor inom bolaget. Bland annat informeras om 
följande:  

- Det tar för närvarande lite längre tid än tidigare att få lägenheter uthyrda. Kön är 
lång, men samtidigt kan bolaget inte ta emot alla som söker bland annat på grund av 
ekonomiska skäl, på att rätt storlekar på lägenheter inte finns tillhanda med mera. 

- Omfattande investeringar görs för att komma ifatt den underhållsskuld som finns.  
- Det föreligger fortsatt konsolideringsbehov i bolaget för att möta lågkonjunktur, 

massiva investeringar och kraftigt ökande avskrivningskostnader.   
- Under 2018 har inflyttning skett i 24 nybyggda lägenheter i Mörrum.  
- Samverkan med Lunds Universitet pågår om friskt åldrande.  
- Ny, mer kundanpassad hemsida införs och arbetet med sociala medier utvecklas.  
- Bolaget eftersträvar att få Karlshamn Energi AB som leverantör för bredband.  
- Tre exploateringsfastigheter har inköpts, belägna i Mörrum, Svängsta och på 

Möllebacken. Planarbete initieras och beräknas ta cirka 18 månader.  
- Byggstart av trygghetsboende vid Östralycke under året.  
- Stationsområdet, Janneberg med flera projekt planeras.  
- Bolaget eftersträvar ökad mångfald i personalstyrkan, vilket skulle underlätta 

kommunikationen med hyresgästerna.  
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§ 33 Hantering av förorenad mark på Stärnö Marina 2016/4522 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att 3 miljoner kronor förs vidare från 2017 års budget till 2018 års budget för att 
finansiera rivningen av byggnaden 
 
Sammanfattning 
 
NCC kommer att lämna täktområdet under 2018. Byggnaden som använts i samband med 
täktverksamheten ingår inte i kommande detaljplan och planeras då att rivas. Enligt avtalet 
mellan Karlshamns kommun och NCC står Karlshamns kommun för rivningen av 
byggnader inom området som varit upplåtet till NCC med tomträtt. 
 
Under 2017 har kompletterande provtagning av marken genomförts på anmodan av 
Länsstyrelsen i Blekinge. Dessa prover har visat att ett större område är förorenat än vad 
som tidigare var känt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Projektledare Christer Martinssons tjänsteskrivelse, 2018-02-13 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar, med instämmande av Jens Henningsson (V), bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings yrkande mot Per-Ola Mattssons 
yrkande och finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 34 Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn) 2017/1429 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn) enligt 5 kap. 27 § plan- och 
bygglagen 
 
Sammanfattning 
 
2017-05-30 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att upprätta en ny detaljplan för del 
av Matvik 1:54 m.fl. Matviks hamn. Området är sedan tidigare planlagt genom detaljplan  
D 22, som antogs av kommunfullmäktige 2013-03-04 och vann laga kraft 2013-08-23. I 
samband med ansökan om bygglov våren 2017 upptäcktes att bestämmelser saknas för en 
yta i den norra delen av plankartan. Vid kontakt med grannarna till området i samband 
med behandlingen av bygglovsansökan framkom även att den plankarta som skickats ut till 
sakägarna i granskningsskedet innehöll flera felaktigheter, då stora delar av planområdet 
genom ett rittekniskt fel hade belagts med prickad mark och lokalgatan var markerad som 
kvartersmark. Dessa felaktigheter fanns inte på de handlingar som var uppsatta på 
utställningsplatserna och upptäcktes därför inte. Den utskickade granskningsversionen 
skiljer sig därmed väsentligt från den plankarta som antogs och vann laga kraft. Då det inte 
får förekomma väsentliga ändringar i plankartan mellan granskning och antagande måste 
planen göras om. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-06 att återremittera rubricerat ärende till 
byggnadsnämnden för att belysa hur en möjlighet att öka antalet båtplatser påverkar 
behovet av ytterligare parkeringsplatser samt en översyn av byggrätterna i området.  
 
Ett ordförandebeslut fattades 2018-03-09 som upphävde kommunstyrelsens beslut och 
föreslog kommunfullmäktige uppdra byggnadsnämnden att omarbeta detaljplanen på 
några punkter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ordförandebeslut, 2018-03-09 
Protokollsutdrag KS § 58/2018 Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl.  
Plankarta del av Matvik 1:54 (Matviks hamn) 
Planbeskrivning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn) 
Illustration del av Matvik 1:54 (Matviks hamn) 
Granskningsutlåtande del av Matvik 1:54 (Matviks hamn) 
Samrådsredogörelse del av Matvik 1:54 (Matviks hamn) 
Fastighetsförteckning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn) 
Behovsbedömning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn) 
Naturvärdesbedömning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn) 
Bottenundersökning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn) 
Miljöteknisk markundersökning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn) 
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Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar kommunfullmäktige besluta anta detaljplan för del av Matvik 
1:54 m.fl. (Matviks hamn) enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till ordförandebeslutet av den 9 mars, vilket innebär 
återremiss till byggnadsnämnden.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens 
sammanträde och finner kommunfullmäktige besluta avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde.  
 
Därefter ställer ordförande proposition på Per-Ola Mattssons yrkande och Magnus 
Gärdebrings yrkande om bifall till ordförandebeslutet och finner kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande. Kommunfullmäktige har därmed 
beslutat anta detaljplanen.    
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden  
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§ 35 Kyrkoavgift och maxtaxa 2018 inom äldreomsorgen 2018/79 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att maxtaxan för äldreomsorgen beräknas till 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad 
enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 § 
 
att maxtaxan för äldreomsorgen korrigeras årligen utifrån ovanstående beräkning 
 
Sammanfattning 
 
Församlingstillhörighet finns inte längre med i folkbokföringsuppgifterna från Skatteverket 
till följd av att församlingstillhörighet har upphört att vara ett folkbokföringsbegrepp. I 
Karlshamns kommun varierar kyrkoavgiften beroende på församling. Kommunfullmäktige 
beslöt 2016-12-19 § 149 att använda genomsnittlig kyrko- och begravningsavgift. Från och 
med 1 januari 2017 behöver en beslutad kyrkoavgift vara registrerad i ProCapita. 
Begravningsavgiften är gemensam inom Svenska Kyrkan. För år 2018 blir den 
genomsnittliga kyrkoavgiften 1,025 och den genomsnittliga begravningsavgiften 0,242. 
 
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i socialtjänstlagen 8 kap. 5 § i kraft. Lagförändringen 
innebär att maxtaxan inom äldreomsorgen får högst uppgå till 0,5392 gånger av 
prisbasbeloppet per månad, dessförinnan var det 0,48 gånger av prisbasbeloppet per 
månad. Detta medför att kommunerna får höja maxtaxan enligt beräkningen ovan. För år 
2018 höjs maxtaxan från 1991 kronor till 2044 kronor per månad. I det fall brukaren inte 
inkommer med inkomstuppgifter betalas maxtaxan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 11/2018 Kyrkoavgift och maxtaxa från 2018 inom 
Äldreomsorgen 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Ekonom Sandra Belic 
Författningssamlingen  
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§ 36 Revidering av barnomsorgstaxa 2018 2018/122 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att i enlighet med regeringens beslut, höja maxtaxans tak för vårdnadshavare till barn 
inom förskola och skolbarnomsorg fr.o.m. 2018-05-01 
 
att justera avgiftstaxan för vårdnadshavare med förskolebarn i allmän förskola (3-5 år) och 
barn i behov av särskilt stöd så att den årliga kostnaden fördelas på tolv månader 
 
Sammanfattning 
 
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och ersättningen betalas ut två gånger per år. 
Skolverket meddelade att beslut om nästa års avgifter för förskola och fritidshem har tagits 
senare än vanligt. Normalt görs det senast den 1 oktober. Förseningen beror på att 
Pensionsmyndigheten, som beräknar inkomstindex, fått ett ändrat uppdrag. Inkomstindex 
styr hur höga avgiftsnivåerna blir. 
 
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för vårdnadshavare till förskolebarn, 
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2018. Inkomsttaket höjs 
från att varit 45390 kr till 46080 kr.  
 
Ordförande i nämnden för barn, ungdom och skola har gett utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till förenklat taxesystem med anledning av vårdnadshavares 
och barnomsorgshandläggares synpunkter.  
 
Alla barn, även de som inte är inskrivna i förskolan, erbjuds från och med höstterminen det 
år de fyller tre år allmän förskola (525 timmar per år). Allmän förskola är avgiftsfri tre 
dagar i veckan (15 tim/v) mellan cirka klockan 09.00−14.00 och följer skolans läsårstider 
och lovdagar/studiedagar. Det innebär att det sker en reducering av avgiften (motsvarande 
525 timmar per år) under läsårstiden för de barn som har behov av mer än 15 timmar per 
vecka. Övrig tid betalas avgiften enligt den fastställda taxan. Vårdnadshavare, med barn 
som har allmän förskola, har upplevt det konstigt att behöva erlägga högre avgift under tid 
utanför skolåret och tycker att det vore bättre om avgiften kan fördelas på årets alla 
månader.  
 
Med nuvarande taxesystem krävs mycket administrativt arbete för att justera avgifter 
enligt läsårstider i varje enskilt fall för barn som har allmän förskola.  
 
Med en ny konstruktion av taxan får vårdnadshavare med förskolebarn i allmän förskola 
(3-5 år) och barn i behov av särskilt stöd betala samma totala årskostnad som i det 
nuvarande taxesystemet, men avgiften kommer att fördelas på tolv månader. Detta innebär 
att samma avgift kommer att erläggs under alla årets tolv månader och att det 
administrativa arbetet med avgifterna för förskolebarn i allmän förskola minimeras. 
 
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna föreslås bli enligt nedan. 
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Förskolebarn 
Barn 1 3% Max 1382 kr 
Barn 2 2% Max 922 kr 
Barn 3 1% Max 461 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd 
Barn 1 2,2% Max 1014 kr 
Barn 2 1,2% Max 553 kr 
Barn 3 0,8% Max 369 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar) 
Barn 1 2% Max 922 kr 
Barn 2 1% Max 461 kr 
Barn 3 1% Max 461 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn från skolår 4  
Barn Upptill 15 tim/vecka:  15.01 tim/vecka och över: 
Barn 1 1,4% Max 645 kr  2% Max 922 kr 
Barn 2 0,7% Max 323 kr  1% Max 461 kr 
Barn 3 0,7% Max 323 kr  1% Max 461 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BUS § 5/2018 Revidering av barnomsorgstaxa 2018 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar att ikraftträdandet justeras från 2018-04-01 till 2018-05-01. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med yrkandet och med den justeringen biträda kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till  
 
BUS-nämnden 
Författningssamlingen 
Verksamhetschef Torsten Berg 
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§ 37 Revidering av regler för kommunalt partistöd 2018/585 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderade regler för kommunalt partistöd 
 
att reglerna tillämpas från och med 2019 
 
Sammanfattning 
 
Befintliga regler för kommunalt partistöd har nu tillämpats en hel mandatperiod. Utifrån 
hur det har fungerat kan konstateras att det befintliga regelverket skapat en, för partierna, 
onödig stress då redovisningen ska vara inkommen så att den kommer med till 
kommunfullmäktige i februari. Därtill har förtydligats att partistöd lämnas till det parti som 
tilldelats ett mandat, även om mandatet besätts av en person som lämnat partiet.  
 
I det reviderade regelverket framgår att partierna har till och med kommunfullmäktiges 
sammanträde i maj på sig att lämna in redovisningen, med tillhörande granskningsintyg. 
De partier som lämnar in tidigt får partistödet utbetalt tidigt, och de som lämnar in sent får 
partistödet utbetalt sent. Precis som tidigare gäller att om redovisning ej lämnats inom 
föreskriven tid så utbetalas inget partistöd.  
 
Vidare har förändringarna som följer av den nya politiska organisationen för 
nästkommande mandatperiod beaktats.  
 
Därutöver har en ny kommunallag trätt i kraft som innebär att regelverket behöver 
justeras då bestämmelserna finns i ett annat kapital och i andra paragrafer.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-05 
Förslag på reviderade regler för kommunalt partistöd 
 
Beslutet skickas till 
 
Partier som mottar partistöd 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Författningssamlingen 
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§ 38 Motion om anläggande av hundrastgård av Claes-Göran Mårlind (M) 2016/3975 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen 
 
Sammanfattning 
 
Claes-Göran Mårlind (M) har i motion, inlämnad 2016-11-10, föreslagit 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att en snabb utredning görs vad en hundlekplats (enligt ovanstående) kostar 
 
att komma med förslag om var en sådan kan placeras 
 
Utifrån att drygt ett år har förflutit sedan motionens inlämnande är motionens första att-
sats ej längre aktuell. I budget för 2018 har fritidsnämnden anslagit 2 555 tkr för 
anläggandet av en hundrastplats. Genom det uppfylls motionärens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31 
Motion om anläggande av hundrastplats/hundlekplats 
Protokollsutdrag FN § 84/2017 Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden 
2018 
Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden 2018 
 
Yrkanden 
 
Claes-Göran Mårlind (M) yrkar bifall till motionen, vilket är detsamma som 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition och finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Projektingenjör Jonas Johansson  
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§ 39 Motion om avloppsrening av Anders Englesson (MP) med flera 2017/240 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen 
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiet har i motion, inkommen 2017-01-17, föreslagit följande:  
 
att kommunfullmäktige ger VA-enheten i uppdrag att rena det kommunala avloppsvatten 
som släpps ut i Karlshamnsfjärden från bakterier och läkemedelsrester. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som beslutat föreslå kommunfullmäktige 
avslå motionen. Nämnden anför att lagen inte ställer krav på den rening som motionärerna 
efterfrågar, dock har försök genomförts i laboratorium med gott resultat.   
 
Sternö reningsverk har fått nytt tillstånd, tekniska nämnden 2018-01-24 § 4, till befintlig 
och utökad verksamhet för Sternö avloppsanläggning. 
Miljöprövningsdelegationen skjuter under en prövotid upp frågan om vilka slutliga villkor 
som ska gälla beträffande desinfektion för att förhindra spridning av 
sjukdomsframkallande organismer från avloppsreningsverkets utsläpp i 
Karlshamnsfjärden. Särskilt fokus ska läggas på förhållandena under badsäsong vid 
Väggabadet. 
 
Miljöprövningsdelegationen skjuter även upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla 
för utsläpp av vissa särskilt förorenande ämnen (diklofenak, östradiol och etinylöstradiol) 
upptagna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. 
 
Utredning och förslag till slutliga villkor ska lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen Skåne senast tre år efter det att tillståndet tagits i anspråk. 
 
Utifrån Miljöprövningsdelegationens beslut kommer den fråga som motionärerna 
adresserar att utredas inför att de slutliga villkoren ska tas i anspråk.   
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31 
Motion om avloppsrening 
Protokollsutdrag TN § 117/2017 Utökad rening vid Sternö Avloppsreningsverk 
Protokollsutdrag TN § 4/2018 Information om tillstånd till befintlig och utökad 
verksamhet vid Sternö avloppsreningsverk 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition och finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.   
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
VA-chef Marika Mårtensson  
VA-strateg Linda Holm  
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§ 40 Motion om sysselsättning som slutmål av Elin Petersson (M) 2017/2305 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att första att-satsen förklaras besvarad 
 
att andra att-satsen avslås 
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) har i motion, inlämnad 2017-06-14, föreslagit kommunfullmäktige 
besluta:  
 
att aktivitetskravet för försörjningsstöd skall breddas och skärpas till ökad 
arbetsmarknadskoppling 
 
att alla individuella handlingsplaner för ekonomiskt bistånd skall ha sysselsättning som 
slutmål 
 
Motionen har remitterats till nämnden för arbete och välfärd, som i beslut 2017-11-23 § 
543 föreslog kommunfullmäktige avslå motionen. Nämnden anför bland annat att vad 
gäller den första att-satsen så faller det inom ramen för det pågående arbetet med FIA (Fler 
i arbete) och förbättrad samverkan mellan försörjningsenheten och 
arbetsmarknadsenheten. Vad avser den andra att-satsen så är det reglerat i 
socialtjänstlagen att om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd 
även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att det inte 
är möjligt att i alla individuella handlingsplaner ha sysselsättning som slutmål. 
 
Nämnden för arbete och välfärd övertog under 2017 ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna 
från kommunstyrelsen, och inom nämnden pågår ett arbete för fördjupad samverkan 
mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31 
Motion angående sysselsättning som slutmål av Elin Petersson (M) 
Protokollsutdrag AV 2017-11-23 § 543 Yttrande gällande motion angående sysselsättning 
som slutmål 
 
Yrkanden 
 
Jan-Åke Berg (S) yrkar, med instämmande av Per-Ola Mattsson (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Elin Petersson (M) yrkar, med instämmande av Magnus Gärdebring (M), att motionen ska 
bifallas.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Elin Peterssons yrkande 
och finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
Omröstning 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:  
JA för kommunstyrelsens förslag  
NEJ för Elin Peterssons yrkande att bifalla motionen.  
 
Ledamot Röst 
Marie Sällström (S) ordf. Ja 
Gert Åkesson (C) 1:e vice ordf. Ja 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 2:e 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 
Sofie Dahlqvist (S) Ja 
Göran Svensson (S) Ja 
Vivianne Andersson (S) Ja 
Ingrid Hagberg-Hake (S) Ja 
Inger Löfblom Sjöberg (S) 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 
Görgen Lennarthsson (SD) Ja 
Gudrun Johansson (SD) Ja 
Jens Henningsson (V) Ja 
Siri Näslund (S) Ja 
Katrin Johansson (S) Ja 
Patrik Engström (S) Ja 
Roland Ohlsson (S) Ja 
Lena Häggblad (C) Ja 
Ingrid Ågård (MP) Ja 
Karin Johansson (V) Ja 
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Elin Petersson (M) Nej 
Magnus Gärdebring (M) Nej 
Claes-Göran Mårlind (M) Nej 
Cecilia Holmberg (M) Nej 
Carl-Eric Birgersson (M) Nej 
Anna Arlid (M) Nej 
Lars Hasselgren (M) Nej 
Tor Billing (SD) Nej 
Tommy Strannemalm (SD) Nej 
Anna Wihlstrand (SD) Nej 
Ulf Lind (SD) Nej 
Mona Wettergren (SD) Nej 
 
Omröstningen utfaller med 36 JA, 12 NEJ och 3 frånvarande.  
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
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§ 41 Motion om att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt av Elin Petersson 
(M) 2017/2306 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) har i motion, inlämnad 2017-06-14, föreslagit att kommunfullmäktige 
ska besluta:  
 
att ge kommundirektören i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt 
 
Utmaningsrätt är en etablerad metod i landets kommuner för att möjliggöra en prövning av 
huruvida en upphandling ska genomföras. Det kan gå till så att en grupp anställda eller ett 
företag utmanar en del av den kommunala verksamheten i syfte att en upphandling av 
verksamheten ska genomföras. Kommunen får sedan ta ställning till om en upphandling 
ska genomföras, vilket då sker i enlighet med reglerna i lagen om offentlig upphandling. Det 
är alltså ingen garanti för att den som initierar utmaningen sedan får driva verksamheten.  
 
All kommunal verksamhet får inte upphandlas. Några exempel på sådan verksamhet är 
myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och sådant som i lag anges ska utföras 
av kommunen.  
 
29 kommuner tillämpar i dagsläget utmaningsrätt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31 
Motion om att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt av Elin Petersson (M) 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar, med instämmande av Görgen Lennarthsson (SD) och Magnus 
Gärdebring (M), att motionen ska bifallas.  
 
Jens Henningsson (V) yrkar, med instämmande av Per-Ola Mattsson (S), Anders Englesson 
(MP) och Anders Karlsson (S), att motionen ska avslås, vilket är detsamma som 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Elin Peterssons yrkande 
och finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
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§ 42 Motion om kurs i dataprogrammering på högstadiet av Tommy Strannemalm (SD) 
2017/2329 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) har i motion, inkommen 2017-06-15, föreslagit att 
kommunfullmäktige beslutar:  
 
att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ”Grundkurs i 
Datorprogrammering” enligt motionen 
 
Motionen remitteras till BUS-nämnden, som i beslut 2018-01-16 § 9 föreslog att motionen 
skulle avslå motionen. Nämnden anförde bland annat följande. 
 
Regeringen tog 2017-03-09 beslut om förtydligande och förstärkningar i grundskolans och 
gymnasieskolans styrdokument, för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas 
digitala kompetens. En viktig del i beslutet är att programmering införs som ett 
obligatoriskt inslag i flera olika ämnen, framförallt i teknik och matematik. 
 
Under läsåret 2017/2018 finns en valmöjlighet att följa den nya eller den gamla läroplanen. 
Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen. 
 
Då läroplanen förändras blir alltså programmering ett obligatoriskt inslag i flera ämnen 
från och med höstterminen 2018.   
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31 
Motion – Kurs i dataprogrammering i Karlshamn 
Protokollsutdrag BUS § 9/2018 Yttrande över motion om att införa datorprogrammering 
på högstadiet 
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§ 43 Motion om rökfria utomhusmiljöer av Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M) 
2016/968 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att förklara motionen besvarad 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2016-03-08 föreslagit 
att Karlshamns kommun inte ska vänta till dess att Riksdagen lagstiftar om rökfria 
utomhusmiljöer. Motionärerna anser att det redan nu i känsliga miljöer bör anslås tydliga 
uppmaningar att rökning undanbeds och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag 
att tillse så erforderlig skyltning sätts upp. 
 
Rubricerad motion återremitterades i kommunfullmäktige 2016-12-19 för kompletterande 
beredning. Folkhälsostrategen har, 2018-01-10, tagit fram kompletterande material, bilaga 
1 och därmed anses den kompletterande beredningen vara genomförd.   
 
Under beaktande av bifogad komplettering och tekniska nämndens yttrande överlämnas 
motionen för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-06 
Komplettering till yttrande angående motion rökfria utomhusmiljöer 
Motion – Rökfria utomhusmiljöer 
Protokollsutdrag KF § 173/2016  Motion om rökfria utomhusmiljöer 
Protokollsutdrag § 142/2016 Yttrande motion rökfria utomhusmiljöer 
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§ 44 Interpellation om hemlöshet i Karlshamn 2018/905 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att svaret tas till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Sara Månsson Möllergren (MP) följande 
interpellation till ordföranden i nämnden för arbete och välfärd, Jan-Åke Berg (S): 
 
Bakgrund 
Jag fick ett telefonsamtal från en medborgare som undrade hur Karlshamn tar sig an våra 
hemlösa. Hon hade iakttagit en man som tidigare varit hemlös i en annan Blekingekommun 
som nu flyttat till Karlshamn. Just denna dagen hon träffade honom så var det mycket kallt 
ute och han hade ingenstans att sova. 
 
Därför undrar vi: 
Hur gör vi med nykomna hemlösa? 
Hur tar vi kontakt med de som tycks vara hemlösa? 
Vilken typ av hjälp finns det att få i dagens läge? 
 
Fakta för egen argumentation i ämnet som vi inte tar med i frågan: 
 
Enligt BLT ser läget ut såhär: Drygt 33 000 personer i Sverige står utanför bostads-
marknaden, enligt en ny kartläggning från Socialstyrelsen. På sex år har antalet personer 
som sover utomhus ökat med 130 procent.Allt fler familjer med barn står utanför 
bostadsmarknaden och är hänvisade till härbärgen eller kategoriboenden. Störst är 
problemen i storstadsregionerna. 
 
I Blekinge saknar 124 människor hem. Störst är problemet i Karlshamn som har 67 
hemlösa, följt av Sölvesborg med 19 och Karlskrona med 18. Ronneby och Olofström har 
färre än sex hemlösa i sina kommuner.*1Dessa siffror gäller april 2017 och finns också med 
i Socialstyrelsens statistik. 
 
Källor: 
1. http://www.blt.se/karlskrona/124-blekingebor-ar-hemlosa/ 
2. http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet 
 
Nämnden för arbete och välfärds ordförande Jan-Åke Berg (S) lämnar följande svar: 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) har skrivit en interpellation till mig såsom ordförande i 
nämnden för arbete och välfärd. Inledningsvis vill jag svara att jag är glad att Sara ställer 
frågor om hemlösa, eftersom jag anser att frågan är mycket viktig och att jag har arbetat 
hårt för att Karlshamns kommun inte skall ha några ofrivilligt hemlösa. 
 
Sara undrar: 
Hur gör vi med nykomna hemlösa? 

http://www.blt.se/karlskrona/124-blekingebor-ar-hemlosa/
http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
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Hur tar vi kontakt med de som tycks vara hemlösa? 
Vilken typ av hjälp finns det att få i dagens läge. 
 
Bakgrund 
 
I en artikel i BLT under hösten år 2017 framgår att Karlshamn enligt Socialstyrelsens 
statistik har 67 hemlösa personer. Socialstyrelsen använder sig av en bred definition som 
omfattar fyra olika situationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre 
tid. 
 
De fyra hemlöshetssituationerna är: 

- Akut hemlöshet, där personer är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Det är också personer som sover i offentliga 
lokaler, utomhus, trappuppgångar tält eller motsvarande. 

- Institutionsvistelse och stödboende. Avser personer som tre månader innan 
institutionsvistelse avslutande inte har någon egen bostad. 

- Långsiktiga boendelösningar.  Avser personer som bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning. Till exempel träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt 
eller motsvarande eftersom personen inte får tillgång till den ordinarie 
bostadsmarknaden 

- Eget ordnat kortsiktigt boende. Avser personer som bor tillfälligt och kontraktslöst 
hos kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller 
andrahandskontrakt hos privatperson. 

 
Följande grupper ingår inte i kartläggningen: 

- Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt Sol eller LVU 
- Personer som bor i bostad med särskild service enligt Sol eller LSS 
- Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd 
- Ensamkommande flyktingbarn under 18 år som är placerade genom socialtjänsten 
- Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar 

förankring där (EU/ESS-tredjelandsmedborgare) 
 
För de 67 personerna som anges som hemlösa i socialstyrelsens statistik från Karlshamn 
har kommunen vidtagit följande åtgärder: 
 

- 38 personer har ett socialt kontrakt 
- 6 personer finns på lågtröskelboendet Bäckegården 
- 11 personer har avslutats och de har en boendelösning ordnad 
- 1 person har skyddslägenhet (Kvinnofrid) 
- 9 personer har lämnat Karlshamns kommun. 

 
Svar på interpellationsfrågorna 
 
Fråga 1 och 2 
På fråga ett och två svarar jag likalydande. De hemlösa som verksamheten får kännedom 
om genomför förvaltningen uppsökande verksamhet till. Om de behöver hjälp med boende 
hänvisas de till mottagningsenheten eller till den sociala beredskapen som kan ordna 
tillfälligt boende. 
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Fråga 3 
Det är inte bara bostadsfrågan som utreds, utan även personernas möjligheter att söka 
hjälp själva och om de har ekonomisk möjlighet att göra detta. Lösningar finns bl.a. i form 
av vandrahem, hotell etc. Det är viktigt att veta var personerna är mantalskrivna. Då kan 
det räcka med bistånd till en tågbiljett hem. Förvaltningen kan också vara behjälplig med 
att söka boende utanför Karlshamn, om det inte finns några möjligheter i Karlshamn. Som 
tidigare nämnts finns Bäckegården och sociala kontrakt som tecknas med hyresvärdar. 
Förvaltningen har boendestödjare som hjälper till med att stötta individer att söka 
bostäder och de arbetar även vräkningsförebyggande. 
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§ 45 Inkomna motioner mars 2018 2018/984 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Enligt rutinerna 
ska den översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om solceller –  Sara Månsson Möllergren (MP) och Anders Englesson (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 46 Handlingar för kännedom mars 2018 2018/546 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna redovisningen 
  
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom inkomna under tiden 3 februari – 7 mars 
2018 redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2018/785 6 2018-02-20 Protokoll över inspektion av kommunens  
   överförmyndarverksamhet 2018 
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§ 47 Granskningsrapporter mars 2018 2018/593 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit granskningsrapporter från kommunrevisionen enligt nedanstående 
redovisning. 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2018/574 4/18 2018-02-05 Granskningsrapport lokalförsörjning 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 48 Information från Karlshamnsfastigheter AB - ordförande Rune Andersson och VD Marie 
Wahlström 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Rune Andersson, ordförande, och Marie Wahlström, VD, informerar kommunfullmäktige 
om Karlshamnsfastigheter AB och aktuella frågor inom bolaget. Bland annat informeras om 
följande:  

- Rune Andersson informerar att bolaget 2017 gjorde ett starkare ekonomiskt 
resultat än förväntat och att bolaget ser framtiden an.  

- Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft  för boende och 
näringslivsutveckling.  

- Bolaget erbjuder anpassningsbara verksamhetslokaler för små och medelstora 
företag.  

- Beläggningsgraden i fastighetsbeståndet uppgår till 96 procent.  
- Fortsatt utveckling av Östra Piren – Etapp V.  
- Bygget omfattar 10 000 kvadratmeter och ska innehålla 700 arbetsplatser. Bygget 

planeras inledas andra kvartalet innevarande år och byggtiden beräknas till cirka 
två år. Kostnaderna beräknas till 43 miljoner kronor. Förutom arbetsplatser ska 
huset rymma en konsertlokal för cirka 300 personer, biosalonger, caféer och 
restauranger.  
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§ 49 Fyllnadsval av ersättare i fritidsnämnden - Houssam Almassri (MP) 2015/115 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i fritidsnämnden efter Gun Hedlund (MP) utse Houssam Almassri (MP) 
för tiden till och med 2018 års utgång 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 210, att entlediga Gun Hedlund (MP) från 
uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Meddelande om nomineringen har inkommit från Miljöpartiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18, § 210. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Houssam Almassri 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 50 Entledigande från uppdraget som ersättare i kulturnämnden - Charlotta M Sjöqvist (M) 
2015/117 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Charlotta M Sjöqvists (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kulturnämnden 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2018-03-14 har Charlotta M Sjöqvist (M) meddelat att hon önskar 
avsäga sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Charlotta M Sjöqvist (M). 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Charlotta M Sjöqvist 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 


