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§ 1 Val av justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Leif Håkansson (S) och Ulrika Berggren (SD) att justera protokollet. 
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§ 2 Fastställande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen utan ändringar. 
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§ 3 Besked om ny ersättare i Kommunfullmäktige - Anette Höglund (L) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
  
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 4 januari 2022 till och med den  
14 oktober 2022 Anette Höglund (L) till ny ersättare efter Mohamed Albuhaisi (L) 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-01-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 4 Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Helena Olofsson (V) 2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 4 januari 2022 till och med den  
14 oktober 2022 Helena Olofsson (V) till ersättare efter Ingrid Ericsson (V). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-01-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 5 Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Stefan Sörensson 
(L) och Ros-Marie Strömblad 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 5 januari 2022 till och med den  
14 oktober 2022 Stefan Sörensson (L) till ny ledamot efter Iman Omairat (-) och 
Rosmarie Strömblad (L) till ny ersättare efter Stefan Sörensson (L). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-01-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 6 Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt uppstart av flyglinje 
2020/1701 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att Karlshamns kommun avsätter 250 000 kr årligen i tre år som ett tilläggsuppdrag till 
Visit Blekinge för att marknadsföra nedanstående objekt 
 
Karlshamns kommun föreslår satsning på hållbar turism. Genom att avsätta 250 000 kr 
årligen under tre år, till marknadsföringsinsatser, vill vi stärka den lokala turistnäringen 
inom området outdoorturism med särskild inriktning mot landsbygds- och 
skärgårdsturism. Utvärdering görs under tredje året och därefter tas beslut om eventuell 
fortsatt satsning. 
  
De senaste åren har besöksnäringen fått stor uppmärksamhet och på landsbygden ses 
turism som en viktig möjliggörare för lokal och regional tillväxt. Många tillfälliga besökare 
under delar av året skapar underlag för service och gynnar det lokala näringslivet. Med 
denna satsning får våra fantastiska företag inom landsbygds-, skärgårds- och 
outdoorturism goda förutsättningar att växa.  
 
Besöksnäringen gynnar det lokala entreprenörskapet och andelen företagare och 
nyföretagare är högre i utpräglade besöksnäringskommuner än i övriga 
landsbygdskommuner. En stark besöksnäring kan innebära ökad inflyttning och 
befolkningstillväxt.  
 
Besöksnäringskommunernas tillgång till rekreationsmöjligheter, natur, företagande och 
attraktiva boendemiljöer ger goda förutsättningar för livskvalitet. Det finns flera exempel 
på destinationer i Sverige där turism idag används som ett medel för att nå målet om fler 
inflyttare och en livskraftig bygd.  
Besöksnäringen är säsongsbetonad och trots att turismen under högsäsong kan 
generera stora inkomster finns det utmaningar med att få dessa inkomster att täcka de 
årliga utgifterna. Vår ambition med satsningen är att förlänga säsongen och se över 
behovet av kommunikationer till besöksmålen, för att företagen ska våga och vilja satsa 
och utveckla sin verksamhet.  
 
Vi vet att intresset för outdoorturism ökar inom Sverige, men även i övriga Europa. Den 
satsningen som vi föreslår, istället för marknadsföring av en flyglinje, handlar om hållbar 
turism. Vi vill förstärka marknadsföringen på de geografiska områden från vilka vår 
region faktiskt får besökare. Såsom Norra Tyskland, Holland och Danmark. Genom att, i 
ett tätt samarbete med Visit Blekinge och våra lokala aktörer, göra satsningar i dessa 
länder skulle vår lokala besöksnäring stärkas och utvecklas.  
 
Marknadsföringen ska göras i nära samarbete med våra lokala företag och tillsammans 
bestämma om exempelvis utökad skärgårdstrafik, framtagande av broschyrer och kartor 
samt att nyttja kommunens natur och friluftsmöjligheter, såsom Ark-56, Ire Natur- och 
kulturskola, Mörrums Kronolaxfiske och Eriksberg.  
 
Säsongsförlängningen är också ett sätt att stärka kompetensförsörjningen och skapa 
möjligheter för personal att få heltidsjobb året runt. Det gör landsbygden mindre 
beroende av tillfällig personal och möjligheten öppnas upp för fler att bosätta sig 
permanent på landsbygden. 
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att utvärdering görs under tredje året och därefter tas beslut om eventuell fortsatt 
satsning.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande har haft överläggningar med företrädare för övriga 
kommuner i länet samt ledningen för Region Blekinge. Det kan konstateras att det inte 
finns något intresse hos övriga kommuner eller Region Blekinge att i nuläget 
medfinansiera Kreativum i Blekinge AB. 
 
Med detta som grund behöver frågan om Karlshamns kommuns medfinansiering av 
samverkansprojekt uppstart av flyglinje till Frankfurt behandlas av kommunfullmäktige 
på nytt. 
 
Upplägget för flyglinjen bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som avsätter 
30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar det om 15 mkr där finansiering via privata 
näringslivet är 50 % och finansiering via Region Blekinge och Blekinges kommuner är 
50 %. Den offentliga finansieringen används till marknadsföring av medverkande 
kommuner. För Karlshamns kommuns del innebär det medfinansiering över tre år på 
totalt 750 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 81/2020 Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt 
uppstart av flyglinje 
Nämndinitiativ från moderaterna gällande Karlshamns kommuns medverkan i 
flyglinjen till Frankfurt 
Protokollsutdrag KS § 202/2021 Nämndinitiativ från moderaterna gällande 
Karlshamns kommuns medverkan i flyglinjen till Frankfurt 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Mats Dahlbom (C), Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus 
Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD), Magnus Arvidsson (M), Marco Gustavsson (C) och 
Elin Petersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Charlott Lorentzen (MP) yrkar bifall till förslag som lades av Charlott Lorentzen (MP) och 
Marie Sällström (S) i kommunstyrelsen 2021-12-21 § 306 enligt nedan: 
 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna föreslår satsning på hållbar turism. Genom att 
avsätta 250 000 kr årligen under tre år, till marknadsföringsinsatser, vill vi stärka den 
lokala turistnäringen inom området outdoorturism med särskild inriktning mot 
landsbygds- och skärgårdsturism. Utvärdering görs under tredje året och därefter tas 
beslut om eventuell fortsatt satsning.  
 
De senaste åren har besöksnäringen fått stor uppmärksamhet och på landsbygden ses 
turism som en viktig möjliggörare för lokal och regional tillväxt. Många tillfälliga besökare 
under delar av året skapar underlag för service och gynnar det lokala näringslivet. Med 
denna satsning får våra fantastiska företag inom landsbygds-, skärgårds- och 
outdoorturism goda förutsättningar att växa. 
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Besöksnäringen gynnar det lokala entreprenörskapet och andelen företagare och 
nyföretagare är högre i utpräglade besöksnäringskommuner än i övriga 
landsbygdskommuner. En stark besöksnäring kan innebära ökad inflyttning och 
befolkningstillväxt.  
 
Besöksnäringskommunernas tillgång till rekreationsmöjligheter, natur, företagande och 
attraktiva boendemiljöer ger goda förutsättningar för livskvalitet. Det finns flera exempel 
på destinationer i Sverige där turism idag används som ett medel för att nå målet om fler 
inflyttare och en livskraftig bygd.  
 
Besöksnäringen är säsongsbetonad och trots att turismen under högsäsong kan 
generera stora inkomster finns det utmaningar med att få dessa inkomster att täcka de 
årliga utgifterna. Vår ambition med satsningen är att förlänga säsongen och se över 
behovet av kommunikationer till besöksmålen, för att företagen ska våga och vilja satsa 
och utveckla sin verksamhet.  
 
Vi vet att intresset för outdoorturism ökar inom Sverige, men även i övriga Europa. Den 
satsningen som vi föreslår, istället för marknadsföring av en flyglinje, handlar om hållbar 
turism. Vi vill förstärka marknadsföringen på de geografiska områden från vilka vår 
region faktiskt får besökare. Såsom Norra Tyskland, Holland och Danmark. Genom att, i 
ett tätt samarbete med Visit Blekinge och våra lokala aktörer, göra satsningar i dessa 
länder skulle vår lokala besöksnäring stärkas och utvecklas.  
 
Marknadsföringen ska göras i nära samarbete med våra lokala företag och tillsammans 
bestämma om exempelvis utökad skärgårdstrafik, framtagande av broschyrer och kartor 
samt att nyttja kommunens natur och friluftsmöjligheter, såsom Ark-56, Ire Natur- och 
kulturskola, Mörrums Kronolaxfiske och Eriksberg.  
 
Säsongsförlängningen är också ett sätt att stärka kompetensförsörjningen och skapa 
möjligheter för personal att få heltidsjobb året runt. Det gör landsbygden mindre 
beroende av tillfällig personal och möjligheten öppnas upp för fler att bosätta sig 
permanent på landsbygden.  
 
Vi yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 att Karlshamns kommun avsätter 250 000 kr årligen i tre år som ett 
tilläggsuppdrag till Visit Blekinge för att marknadsföra ovanstående objekt, samt  

 
 att utvärdering görs under tredje året och därefter tas beslut om eventuell fortsatt 

satsning.  
 
Tommy Larsson (V), Per-Ola Mattson (S), Björn Tenland Nurhadi (SD), Claes Jansson 
(MP), Leif Håkansson (S) och Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till Charlott Lorentzens (MP) 
förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med Charlott Lorentzens (MP) förslag. Omröstning begärs. 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
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Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Den som biträder Charlott Lorentzens (MP) förslag röstar NEJ. 
 
Omröstning 
 
Omröstningen utfaller i 20 röster på kommunstyrelsens förslag och 31 röster på Charlott 
Lorentzens (MP) förslag. 
 
Ledamot Parti  Ersättare Ja 

(20) 
Nej 
(31) 

Avstår 
(0) 

Marie Sällström S    Nej  
Gertud Ivarsson  C   Ja   
Iréne Ahlstrand-
Mårlind 

M   Ja   

Per-Ola Mattsson S    Nej  
Annika Westerlund  S    Nej  
Leif Håkansson  S    Nej  
Ulla Sandgren S    Nej  
Jan Bremberg S    Nej  
Monika Nobach S Frånv. Kerstin Linde  Nej  
Katrin Johansson S    Nej  
Jan-Åke Berg S    Nej  
Kenneth Hake S Frånv. Göran Svensson  Nej  
Linda Winnetoft S    Nej  
Tommy Persson S    Nej  
Lena Sandgren S    Nej  
Anders Karlsson S    Nej  
Johnny Persson S    Nej  
Christel Friskopp S    Nej  
Ulf Gustavsson S    Nej  
Kerstin 
Gustavsson 

S    Nej  

Marco Gustavsson C   Ja   
Mats Dahlbom C   Ja   
Ola Persson C   Ja   
Lena Häggblad C   Ja   
Claes Jansson MP    Nej  
Charlott Lorentzen MP    Nej  
Magnus 
Gärdebring 

M   Ja   

Elin Petersson M   Ja   
Magnus Sandgren M   Ja   
Magnus Arvidsson M   Ja   
Catarina Flod M Frånv. Britt Kilsäter Ja   
Lars Hasselgren M   Ja   
Ulf Ohlsson M   Ja   
Anna Arlid M   Ja   
Rickard Holmberg M   Ja   
Ulla Olofsson M   Ja   
Bodil Frigren 
Ericsson 

L   Ja   
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Stefan Sörensson L   Ja   
Britt Jämstorp KD   Ja   
Lars-Olof Larsson KD Frånv. Lennart Ung Ja   
Björn Tenland 
Nurhadi 

SD    Nej  

Mona Wettergren SD    Nej  
Görgen 
Lennarthsson 

SD    Nej  

Tor Billing SD    Nej  
Ulrika Berggren SD    Nej  
Tommy Mikkelsen SD    Nej  
Thor Ströberg SD    Nej  
Jonas Lingvärn SD    Nej  
Margaretha 
Lennarthsson 

SD    Nej  

Tommy Larsson V    Nej  
Veronika 
Hertelendy 

V    Nej  

 
Reservationer 
 
De moderata, liberala, centerpartistiska och kristdemokratiska partigrupperna reserverar 
sig till förmån för kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Visit Blekinge 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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§ 7 Införande av vård- och omsorgscollege 2021/2739 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ställa sig positiva till införandet av ett vård- och omsorgscollege i Karlshamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Det pågår sedan en längre tid tillbaka en dialog i Blekinge om att etablera ett vård- och 
omsorgscollege, vilket finns i de allra flesta län i Sverige. För att kunna starta ett vård- 
och omsorgscollege krävs att minst tre kommuner samt regionen ingår. 
 
Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna 
verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår 
från tio kvalitetskriterier. Vård- och omsorgscollege arbetar för att öka intresset för 
utbildningar och yrken inom vård och omsorg, och det innebär även en kvalitetsstämpel 
på utbildningen. 
 
Omsorgsnämnden ser positivt på att i samverkan med flera kommuner och regionen 
arbeta för att införa vård- och omsorgscollege i Blekinge och därigenom möjligheten till 
att ytterligare förbättra samarbetet kring utbildningsfrågor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 211, att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden beslutade 2021-11-23, § 66, att 
ställa sig positiva till Karlshamns kommuns medverkan i vård- och omsorgscollege. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 124 2021 Vård- och omsorgscollege 
Protokollsutdrag UN § 66 2021 Yttrande över införande av vård- och 
omsorgscollege i Blekinge 
Beslut kommunfullmäktige Karlskrona 2021-10-28, § 184 Etablering av ett vård- 
och omsorgscollege i Blekinge 
 
Yrkanden 
 
Magnus Sandgren (M), Leif Håkansson (S), Mats Dahlbom (C), Magnus Arvidsson (M), 
Tommy Larsson (V), Bodil Frigren Ericsson (L), Björn Tenland Nurhadi (SD), Britt 
Jämstorp (KD) och Charlott Lorentzen (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 8 Bildande av stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 2021/3341 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bilda Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond, 
 
att kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen att utgöra stiftelsens styrelse,  
 
att kommunstyrelsen utses att förvalta stiftelsens förmögenhet och tillgångar i övrigt,  
 
att kommunstyrelsen utser firmatecknare för stiftelsen, två i förening,  
 
att kommunstyrelsen, i dialog med Föreningen för utvecklingsstörda Barn, Unga och 
Vuxna i västra Blekinge (FUB), får uppdraget att upprätta stadgar för stiftelsen 
Sörgårdens aktivitetsfond, samt 
 
att rikta ett tack till föreningen för gåvan och initiativet att bilda aktivitetsfonden.. 
 
Sammanfattning 
 
Inkommen begäran från Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i 
västra Blekinge (FUB) om bildande av Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond har föregåtts 
av dialog med föreningen. Föreningen har även inkommit med förslag på fondens 
inriktning och underlag för upprättande av stadgar.  
 
Fonden riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
eller förståndshandikapp folkbokförda i västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg eller 
Olofströms kommuner). Sölvesborgs och Olofströms kommuner föreslås därför ges 
möjlighet att ha representanter/ kontaktpersoner för dialog kring beslut om att bevilja 
bidrag ur fonden.  
 
Bakgrund 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i västra Blekinge (FUB) har 
inkommit med begäran om att kommunen bildar en stiftelse för donationsfond. 
Föreningen har avyttrat fritidsanläggningen Sörgården och avser donera intäkterna från 
försäljningen till en donationsfond. Förslaget på fondens namn är Sörgårdens 
aktivitetsfond. 
 
Fonden riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
eller förståndshandikapp folkbokförda i västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg eller 
Olofströms kommuner). Målet är att ge personer i denna grupp bidrag till att kunna 
genomföra en semesterresa eller gå på kultur- eller sportarrangemang. 
 
Bedömning 
Utifrån dialogerna med företrädare för föreningen samt föreningens förslag till inriktning 
är bedömningen att det finns goda förutsättningar för att aktivitetsfonden under en 
längre tid kommer att kunna bidra till positiva upplevelser för de personer fonden riktar 
sig till. 
 
Administrationen av sökande inklusive beslut föreslås hanteras på tjänstemannanivå i 
kommunen för att få en snabb samt effektiv hantering. Då fondens målgrupp även 
omfattar boende i Sölvesborgs och Olofströms kommuner bör dessa kommuner ha 
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kontaktpersoner som även blir delaktiga i besluten om att bevilja bidrag ur fonden. 
Kommunen har sedan tidigare upphandlat stiftelseadministration vad gäller den 
ekonomiadministrativa delen som även denna stiftelse skulle kunna omfattas av.  
 
Den samlade bedömningen är därmed att stiftelsen bör bildas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Begäran om bildande av stiftelse för donationsfond 
Bilaga 1 Formalia bilande av stiftelse 
Bilaga 2 Förslag till stadgar för Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 
 
Beslutet skickas till 
 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i västra Blekinge (FUB) 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Nämndkansliet 
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§ 9 Revidering av taxor och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområden 
2021/3431 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa föreslagna taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde. 
 
Sammanfattning 
 
Taxor och avgifter för kulturnämndens verksamheter bibliotek och kultur uppdaterades 
senast 2018. Sedan dess har musikskolan tillförts kulturnämnden med de taxor och 
avgifter som ingår i den verksamheten. 
 
I slutet av 2020 slog Karlshamns, Olofströms, Ronnebys och Sölvesborgs kommuner 
ihop sina bibliotekskataloger och bildade Blekingebiblioteken. I samverkan mellan 
biblioteken är det önskvärt med så lika förutsättningar som möjligt för alla låntagare i de 
fyra kommunerna. 
 
Avgifternas storlek avseende det som rör Blekingebibliotekens verksamhet i Karlshamns 
kommun kommer fortsättningsvis att följa ändringar i samverkan med Olofströms, 
Ronnebys och Sölvesborgs kommuner så att lika förutsättningar ges för alla låntagare i 
de fyra kommunerna. 
 
I det samlade dokumentet för taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde 
ska författarbesök 1 (besök av mer kända författare) läggas till med avgift 90 kr. 
Författarbesök 2 (besök av mindre kända samt lokala författare) ska läggas till med 
avgift 50 kr. Dessa avgifter finns med i tidigare taxa och är oförändrade. 
 
Kulturnämndens taxor och avgifter ska fortsättningsvis revideras en gång per år. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och beslutet bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 99/2021 Taxor och avgifter inom kulturnämndens 
verksamhetsområden 
Förslag till taxor och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Enhetschef musikskolan Fredrik Gustafsson 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
Författningssamlingen 
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§ 10 Antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden 2022-
10-15 - 2026-10-14 2022/125 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 51, samt  
 
att antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 
parti får i kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 5 kap. 5 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige hur många ledamöter 
som kommunfullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 51 i 
kommuner med över 24 000 upp till och med 36 000 röstberättigade.  
Antalet röstberättigade ska, enligt 5 kap. 6 § kommunallagen, beräknas på grundval av 
uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av 
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. 
Enligt uppgifter från Valmyndighetens hemsida hade Karlshamns kommun 25 774 
röstberättigade detta datum.  
 
Om kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska ändras, 
ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Beslutet 
ska fattas före utgången av februari månad valåret och länsstyrelsen ska genast 
underrättas om beslutet (5 kap. 7 § kommunallagen).  
 
Kommunfullmäktige ska vidare, enligt 5 kap. 8 § kommunallagen, bestämma hur många 
ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal 
platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari 
månad valåret och länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet. Av 14 kap. 17 § 
vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter i kommunfullmäktige 
alltid kommer utses två ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Valnämnden 
Länsstyrelsen 
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§ 11 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 2022/190 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 483 000 kronor till Karlshamns 
socialdemokratiska arbetarkommun, samt 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Kristdemokraterna i 
Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 87, fastställt och 2018-03-19, § 37, reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. I 2 § i de lokala 
reglerna för kommunalt partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av prisbasbeloppet och 
mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet. 
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2022: 
 
Grundstöd:    Mandatbundet stöd: 
100 % av basbeloppet 48 300 kronor  50 % av basbeloppet 24 150 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Karlshamns socialdemokratiska arbetarkommun har 2022-01-10 inkommit med skriftlig 
redovisning samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan 
(48 300 + 18 x 24 150 = 483 000) ska 483 000 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Kristdemokraterna i Karlshamn har 2022-01-10 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 
Ansökan om kommunalt partistöd för 2022 - Karlshamns Socialdemokratiska 
Arbetarekommun 
Granskningsintyg 
Ansökan om kommunalt partistöd för 2022 - Kristdemokraterna i Karlshamn 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Controller Susanne Andersen 
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§ 12 Delårsrapport 2021 Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2021/2551 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
att godkänna delårsrapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har tillsänt förbundets medlemmar 
delårsbokslut för perioden januari-augusti 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas utlåtande gällande Curas delårsrapport per 2021-08-31 
Beslut om delårsrapport för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 13 Delårsrapport 2021 Räddningstjänsten Västra Blekinge 2021/2551 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna delårsrapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-18, § 32, att överlåta till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ärendet inför behandling i 
kommunstyrelsen 2022-01-25 ska kompletteras med delårsrapport 2021 för 
Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Ärendet har nu kompletterats med aktuell delårsrapport.  
 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport 2021 
Utlåtande avseende delårsrapport 2021 
Granskning av delårsrapport 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 32/2022 Delårsrapport 2021 Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 14 Delårsrapport 2021 Miljöförbundet Blekinge Väst 2021/2551 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna delårsrapporten för 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-augusti 2021.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-18, § 34, att överlåta till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ärendet inför behandling i 
kommunstyrelsen 2022-01-25 ska kompletteras med delårsrapport 2021 för 
Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Ärendet har nu kompletterats med aktuell delårsrapport.  
 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga § 59 Delårsbokslut 1 jan- 31 aug 2021 
Bilaga § 74 Revisorernas utlåtande 
Bilaga § 74 Granskning-av-delarsrapport-2021-Miljoforbundet-Blekinge-Vast 
Protokollsutdrag KSAU § 34/2022 Delårsrapport 2021 Miljöförbundet Blekinge 
Väst 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 15 Motion om klotter och skadegörelse - Emanuel Norén (L) 2020/2394 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-03 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt teknik- 
och fritidsnämnden  
 
att i samråd med berörda parter införa en nolltolerans mot klotter där det anges  
en tidsgräns inom vilken det ska tas bort.  
 
att i samråd med berörda parter upprätta och anvisa plats/platser med regler och  
rutiner för laglig graffitti och konstnärlig utsmyckning.  
 
att i samråd med fritidsgårdsverksamheten och ideell sektor, så som  
studieförbund, organisera workshops eller andra insatser för att främja urbana  
konstformer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-10-06 § 276, att remittera motionen till  
teknik- och fritidsnämnden samt kulturnämnden för beredning.  
 
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-09-23, § 126 
och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att strategisk förvaltning teknik är 
positiva till klottersanering samt till att hitta lämpliga platser för graffitti. Att ange en 
tidsgräns för när sanering av klotter senast ska vara utförd behöver utredas mer. Det 
kommer bli problematiskt att leva upp till denna tidsgräns inom ramen för nuvarande 
budget utan att prioritera ner andra insatser som idag går före klottersanering, t.ex. 
framkomlighet och säkerhet i trafiken. 
 
Fritid och fritidsgårdarna ställer sig positiva till klottersanering samt till att det i 
förlängningen utses lämpliga platser för graffitti och konstnärlig utsmyckning. Om det blir 
aktuellt att anvisa/upprätta platser för graffitti ska fritid och fritidsgårdarna tidigt bli 
delaktiga i den processen för att exempelvis säkerställa trygghets- och 
ungdomsperspektiv kopplat till aktuell miljö. Utifrån nuvarande budgetram och 
fritidsgårdarnas prioriteringar, där ungdomarnas egna önskemål om aktiviteter väger 
tungt, ser fritidsgårdarna inte det som aktuellt att vara drivande eller delaktiga i 
processen med att främja urbana konstformer. 
Kulturnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-20, § 79 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver kulturnämnden att bibliotek och kultur ställer sig positiva till 
klottersanering. Enheten är också positiv till att det utses lämpliga platser för graffiti och 
gatukonst i Karlshamns kommun. Om det blir aktuellt att anvisa platser för laglig graffiti 
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och konstnärlig utsmyckning ska bibliotek och kultur tidigt bli delaktiga i processen kring 
projektet.  
 
I dagsläget har dock enheten ingen möjlighet att personellt eller ekonomiskt planera för 
väggar/ytor för gatukonst eller driva utveckling av workshops eller andra insatser för att 
främja urbana konstformer.  
 
Frågan om plats för laglig gatukonst har utretts ett flertal gånger under de senaste tio 
åren. Kulturnämnden har arbetat med frågan på olika sätt. 
  
Efter en motion från Miljöpartiet 2013-02-02 startades en utredning som sammanfattas i 
KF 2015-02-02 § 16. Området runt skateparken vid Österslättsskolan utses som en bra 
plats för en provverksamhet för laglig graffiti och streetart. Kultur och Fritidsnämnden får 
i uppdrag att komplettera ett underlag inför 2016 års budgetarbete. I utredningen 
konstateras att det inte är okomplicerat att upplåta plats för fritt skapande i stadsmiljön.  
Det krävs regelbunden tillsyn av platsen och det som skapas där samt viss ledning. 
Rent praktiskt behövs återställning och ommålning av ytorna regelbundet.  
 
Ronneby är ett bra exempel där lagliga väggar för gatukonst finns i centrum. 
Kommunens kulturenhet ansvarar för ommålning, tillsyn och engagerande av 
professionell gatukonstnär på vissa ytor. Här har konsten blivit en tillgång och 
spännande inslag i gatubilden.  
 
2017-03-09 inkom ett medborgarförslag till kulturnämnden. Förslaget önskar att 
gångtunneln vid Cooprondellen på väg mot Asarum utsmyckas och att skateparken vid 
Österslätt får en konstnärlig utsmyckning.  
 
Kulturnämnden behandlar ärendet 2017-08-02 § 38. Kulturenheten får i uppdrag att 
utreda möjligheten för ett konstverk i området runt Österslättsskolan och konstaterar att 
det inte finns någon vägg eller annan konstruktion där en målning kan utföras. För ett 
skulpturalt verk i området finns det inte ekonomiska resurser.  
 
Istället föreslås att gångtunneln mellan Österslättsskolan och Bodestorpsskolan årligen 
utsmyckas av elever från Karlshamns skolor och bibliotek samt att kultur administrerar 
arbetet. 2019 och 2020 målas tunneln. Det är dock svårt för lärare och elever att hinna 
med ett omfattande måleriarbete inom sina timmar i bild. Därför tar kulturnämnden, 
2020-12-02 § 82, beslutet att upphöra med årlig utsmyckning av tunneln.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
Motion om klotter och skadegörelse - Emanuel Norén (L) 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
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Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 16 Motion om att stoppa släggor som kan gå fel - Görgen Lennartsson (SD) och 
Håkan Abrahamsson (SD) 2019/4003 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Håkan Abramsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om att stoppa släggor som kan gå fel.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att ersätta släggburen som finns på Vägga till en som är godkänd för tävling, alternativt 
förändra den som är på plats så att den blir godkänd.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 34, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kultur- och fritidsavdelningen har en dialog med friidrottsklubben, IF UDD, om hur de 
tillsammans kan göra kastburen säker på Vägga IP.  
 
Senaste besöket var 2021-08-17 för att se över ytterligare lösningar.  
I dagsläget saknas medel för att göra ett nyinköp av kastbur och det är klubben 
medveten om. Med detta i beaktning så görs justeringar tillsammans med klubben för att 
göra befintlig kastbur säker. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-25 
Motion om att stoppa släggor som kan gå fel - Görgen Lennarthsson (SD) och  
Håkan Abramsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 17 Motion om upphandling av fastighetsmäklare - Magnus Gärdebring (M) m.fl. 
2021/1227 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anse motionen besvarad utifrån att upphandling av mäklartjänst inte kan anses 
nödvändig då det bedöms att beloppsgränsen för upphandling inte kommer att uppnås. 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren (M) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunen genomför en upphandling av mäklartjänst för försäljning av fastigheter, 
egendom och bolag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 213, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I dagsläget direktupphandlas mäklartjänster vid behov om försäljningen inte hanteras i 
egen regi, eftersom volymen på försäljningar inte är så hög att det kräver ett längre 
avtal. Skulle man välja att inte hantera några försäljningar i egen regi kan volymen 
komma upp i en sådan nivå att en formell upphandling av ramavtal krävs.  
 
Förvaltningen bedömer dock att det inte vore kostnadseffektivt att använda extern part i 
de fall som priset för marken/tillgången redan är satt. Detta gäller exempelvis tomtmark 
för bostäder och etableringar. Skulle man välja att i större utsträckning använda externa 
resurser för försäljning bedöms det ändå kunna hanteras som offertförfarande och 
direktupphandling. 
 
När det gäller egendom så finns i dagsläget en upphandlad funktion vad avser fordon. I 
övrigt är avyttrande av tillgångar väldigt liten och sällan förekommande. 
 
Det är ett rimligt antagande att den funktion som krävs inte kan tillhandahållas av en 
ensam aktör varför en uppdelning är rimlig utifrån vilken kompetens som krävs i 
respektive försäljning, precis som sägs i motionen. Även detta talar för att köp av extern 
tjänst kan ske genom offertförfarande och direktupphandling. 
 
Det finns inget som i dagsläget hindrar att mäklare används i högre grad förutom att det 
kan bli en fördyring jämfört med idag alternativt att det uppstår en övertalighet i 
förvaltningsorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
Motion om upphandling av fastighetsmäklare – Magnus Gärdebring (M) m.fl. 
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Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad utifrån att 
upphandling av mäklartjänst inte kan anses nödvändig då det bedöms att 
beloppsgränsen för upphandling inte kommer att uppnås. 
 
Reservationer 
 
De moderata och liberala partigrupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 18 Motion om krav på registerkontroll vid anställning inom vård, omsorg och 
LSS - Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (KD) och Irene Ahlstrand Mårlind 
(M) 2020/3667 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionens första att-sats, samt 
 
att avslå motionens andra att-sats.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (KD) och Irene Ahlstrand Mårlind (M) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-15 lämnat in rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 
att Karlshamns kommun vid tillsättning av tjänster inom vård, omsorg och LSS ska be 
om ett utdrag ur belastningsregistret, samt 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om, och i så fall med vilken periodicitet, 
nytt utdrag ur belastningsregistret skall uppvisas för arbetsgivaren. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 177, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden, nämnden för arbete och välfärd samt kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 142 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att förslaget har ett vällovligt syfte och kan 
kännas angeläget utifrån incidenter som har förekommit inom äldreomsorgen i 
Karlshamn. Verksamheten ser allvarligt på de fall där personal är orsak till 
missförhållande för de äldre. 
 
Det är trots allt en liten del som gör sig skyldig till missförhållande och sannolikheten för 
att sådan information som framkommer genom utdrag ifrån belastningsregistret skulle 
kunna undanröja incidenter av dessa slag är liten. 
 
Det vägande skälet till att inte kräva registerkontroll är att undvika att starta ett 
anställningsförhållande som utgörs av en kontroll, vilket förvaltningen inte är skyldig att 
utföra enligt lag. 
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av HR-chef Marie Björnsson. 
 
I förslaget till yttrande skriver Marie Björnsson att enligt lag ska den som erbjuds en 
anställning i stat, kommun, region, företag eller en organisation, om arbetet innebär 
direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder 
anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om 
belastningsregister. När det gäller verksamheter för personer 18 år och äldre finns det 
inte samma krav, men det finns möjlighet för arbetsgivaren att be om ett utdrag. 
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Förslaget om utökad registerkontroll har ett vällovligt syfte och kan kännas angeläget 
utifrån ambitionen att minska antalet personalrelaterade incidenter i berörda 
verksamheter. Denna typ av incidenter är allvarliga och ska hanteras därefter. Det är 
dock en liten andel som är involverade och sannolikheten för att den information som 
framkommer genom utdrag från belastningsregistret skulle kunna undanröja 
incidenterna är liten. 
 
För att införa rätt insats krävs avstamp i och analys av det rådande problemet, detta för 
att undvika att merarbete skapas utan att önskad effekt uppnås. Det finns en risk för att 
informationen som framkommer vid ett registerutdrag i en anställningsprocess hanteras 
subjektivt. Olika intressen behöver vägas mot varandra, så som till exempel individens 
integritet i relation till verksamhetsnyttan. 
 
Sammantaget är bedömningen att den insats och den utökade kontroll som förslaget 
skulle innebära, inte motsvarar värde och önskad effekt. Bedömningen är att en 
kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är det bästa sättet att förebygga framtida 
personalrelaterade problem. Det vägande skälet är att undvika att ingå ett 
anställningsförhållande som utgörs av en kontroll, vilken arbetsgivaren inte är skyldig att 
utföra enligt lag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-21, § 312, att återremittera ärendet till HR-chefen 
för komplettering med yttrande kopplat till arbetsrätt. 
 
I kompletterande yttrande 2022-01-10 skriver HR-chef Marie Björnsson följande: 
 
Då det finns en avrådan från generellt utökat krav och då ett sådant krav skulle innebära 
flera nackdelar (såsom ökad administration, försenade rekryteringsprocesser och 
kontroll utöver lagbefogenhet), föreslås att bedömning görs i varje enskilt fall och 
tillämpas för de tjänster där arbetsgivaren anser det motiverat, såsom till exempel vid 
ensamarbete. Det är viktigt att poängtera att begäran om utdrag under pågående 
anställning endast kan ske på frivillig basis och inte kan krävas av arbetsgivaren. Det 
förändrar heller inte arbetsrätten och är inte avskedsgrundande. Slutsatsen är att ett 
generellt utökat krav inte ger något mervärde för verksamhet och brukare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion registerutdrag 
 
Yrkanden 
 
Lars-Olof Larsson (KD), Björn Tenland Nurhadi (SD), Irene Ahlstrand-Mårlind (M), Bodil 
Frigren Ericsson (L), Magnus Arvidsson (M), Ulf Ohlsson (M) och Ulla Olofsson (M) 
yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla den första att-satsen och 
avslå den andra att-satsen. 
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Reservationer 
 
De moderata, liberala, sverigedemokratiska och kristdemokratiska partigrupperna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 19 Motion om trygghetsskapande åtgärd genom att ta hjälp av A-traktorer - 
Tommy Mikkelsen och Görgen Lennarthsson (SD) 2021/1355 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Tommy Mikkelsen (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att skapa ett projekt likt ”Grannsamverkan unga” där 
unga förare som kör Epa eller A-traktor kan få bensinpengar.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 214, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen föreslås alltså att kommunen skapar ett projekt likt ”grannsamverkan ung” 
som finns i ett antal andra kommuner. I dessa kommuner har det initialt varit ett initiativ 
från polisen, då det förekommit mycket inbrott i vissa bostadsområden vilket har skapat 
en otrygghet.  
 
I Karlshamn arbetar vi med flera olika sorters främjande och förebyggande arbete. Detta 
genom både uppsökande verksamhet i form av fältgruppsverksamhet, men även ett 
samarbete med nattvandrande föreningsliv som ger oss ett flertal vuxna ute i våra olika 
kommundelar i stort sett varje helg, året runt.  
 
Utöver detta har kommunen fritidsgårdsverksamhet, som även den finns i kommunens 
olika delar. Som en del i det förebyggande arbetet stödjer vi också polisen för att kunna 
utöka antalet grannsamverkansområden i Karlshamn. Grannsamverkan är en bra metod 
som engagerar de boende i ett område för att förebygga inbrott och brand i bostad.  
 
I den samverkansöverenskommelse som finns mellan polis och kommun erbjuder 
kommunen polisen därför stöd med olika åtgärder för att underlätta arbetet med att 
sprida Grannsamverkan.  
 
I Karlshamns kommun arbetar polisen och kommunen i nära samarbete vad det gäller 
den lokala lägesbilden. Den gemensamma lägesbilden visar tydligt på den lokala 
problembilden och utgör stöd när insatser och aktiviteter ska prioriteras. I dagsläget 
bedömer vi utifrån lägesbilden inte att ett ökat arbete mot inbrott är aktuellt.  
 
Grundtanken att inkludera ungdomar i det förebyggande och främjande arbetet är dock 
god och är något som vi strävar efter i flera av kommunens verksamheter. Ett ökat 
inflytande och möjlighet att påverka i det dagliga. Kunskapen om metoden 
”Grannsamverkan ung” har vi därför med oss som en möjlig utveckling om lägesbilden 
skulle förändras. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
Motion om trygghetsskapande åtgärd genom att ta hjälp av A-traktorer –  
Tommy Mikkelsen och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Reservationer 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 20 Motion om att Karlshamns kommun ska följa Livsmedelsverkets 
rekommendation om att plus 75 ska inta D-vitamin - Björn T Nurhadi (SD) m.fl. 
2021/1356 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde  
2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till kommunstyrelsen så att alla dem som är fyllda 75 år och är bosatta i 
kommunen får gratis tillgång till D-vitamin.  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till så att kommunen tillhandahåller kosttillskott 
enligt Livsmedelsverkets rekommendationer när det kommer till de som bor i kommunen 
och har stöd enligt LSS eller SOL.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 215, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen och omsorgsnämnden för beredning.  
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 145 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att den demografiska utvecklingen pekar på att 
antalet äldre kommer att öka, invånare 80 år och uppåt förväntas öka med ca 30 % 
under de kommande 10 åren. En god hälsa för hela befolkningen är ett vinnande 
koncept både för den enskilde medborgaren och för samhället i stort.  
 
Det finns dock inte tillräckligt med kunskap som tyder på att D-vitamin skulle påverka 
graden av sjukdomstillståndet i samband med covid-19 infektion, enligt 
Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, men däremot finns det starka kopplingar 
till bland annat immunförsvaret och benskörhet.  
 
Personer med medicinskt behov av D-vitamintillskott får detta förskrivet via hälso- och 
sjukvården. I övrigt kan det finnas andra förebyggande insatser som också kan vara 
effektivt för en god hälsa. Bra kost och motion samt gemenskap med andra är faktorer 
som påverkar hälsan positivt.  
 
Det pågår en del aktiviteter i kommunen kopplat till träffpunktverksamheterna. Därutöver 
har föreningar möjlighet att ansöka om stöd för att bidra till aktiviteter i verksamheten.  
I syfte att utöka samverkan med föreningslivet samt även aktiviteterna för de äldre har 
omsorgsnämnden under året beslutat om att ändra föreningsbidraget till aktivitetsstöd.  
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av folkhälsostrateg  
Jenny Andersson. I förslaget till yttrande skriver Jenny Andersson att ha brister på 
näringsämnen är aldrig gynnsamt och ska undvikas i allra möjligaste mån. Vissa 
grupper är i större risk än andra att få brister i sitt vitaminintag och gruppen äldre är en 
av dessa.  
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Som i motionen även beskrivs så är begränsad utevistelse en av anledningarna till att vi 
människor kan få brist på D-vitamin. Dels får vi i oss D-vitamin genom maten vi äter, 
men även från solens strålar. Det är dock relativt kort utevistelse som krävs för att 
tillgodose behovet av D-vitamin, men det kan ändå vara svårt att tillgodose hos vissa 
extra sårbara grupper. En kvart två till tre dagar i veckan under sommarmånaderna 
räcker och vitaminet kan även lagras i kroppen så att det räcker under hela 
vinterhalvåret.  
 
Om gratis D-vitamin skulle ordineras till alla boende i Karlshamn som är 75 år eller äldre 
bör dock diskuteras. Livsmedelsverket rekommenderar +75 år att ta tillskott av 20 mg  
D-vitamin om dagen. Även barn under 2 år rekommenderas ett extra intag av D-vitamin 
genom D droppar som ordineras av regionens mödrahälsovård. Anses tillskottet viktigt 
för målgruppen bör regionen genom primärvården fokusera ytterligare på att identifiera 
näringsbrist hos äldre för att vidare skriva ut tillskott av D-vitamin. Att förse hela 
målgruppen med kosttillskott anses vara en fråga för regionen och då bör en nationell 
rekommendation ligga till grund för detta.  
 
Grundtanken i motionen är god och skulle gynna den äldre befolkningen i Karlshamn ur 
ett folkhälsoperspektiv. Det finns dock inte tillräckligt med kunskap som tyder på att  
D-vitamin skulle påverka graden av sjukdomstillståndet i samband med covid-19 
infektion, enligt Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, men däremot finns det 
starka kopplingar till bland annat immunförsvaret och benskörhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-16 
Motion om att Karlshamns kommun ska följa Livsmedelsverkets rekommendation om att 
plus 75 ska inta D-vitamin – Björn Nurhadi (SD) m.fl. 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Leif Håkansson (S) och Lars-Olof Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Omröstning begärs. 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Den som biträder Björn Tenland Nurhadis (SD) förslag röstar NEJ. 
 
Omröstning 
 
Omröstningen utfaller i 42 röster på kommunstyrelsens förslag och 9 röster på Björn 
Tenland Nurhadis (SD) förslag. 
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Ledamot Parti  Ersättare Ja 

(42) 
Nej 
(9) 

Avstår 
(0) 

Marie Sällström S   Ja   
Gertud Ivarsson  C   Ja   
Iréne Ahlstrand-
Mårlind 

M   Ja   

Per-Ola Mattsson S   Ja   
Annika Westerlund  S   Ja   
Leif Håkansson  S   Ja   
Ulla Sandgren S   Ja   
Jan Bremberg S   Ja   
Monika Nobach S .  Ja   
Katrin Johansson S   Ja   
Jan-Åke Berg S   Ja   
Kenneth Hake S Frånv. Göran Svensson Ja   
Linda Winnetoft S   Ja   
Tommy Persson S   Ja   
Lena Sandgren S   Ja   
Anders Karlsson S   Ja   
Johnny Persson S   Ja   
Christel Friskopp S   Ja   
Ulf Gustavsson S   Ja   
Kerstin 
Gustavsson 

S   Ja   

Marco Gustavsson C   Ja   
Mats Dahlbom C   Ja   
Ola Persson C   Ja   
Lena Häggblad C   Ja   
Claes Jansson MP   Ja   
Charlott Lorentzen MP   Ja   
Magnus 
Gärdebring 

M   Ja   

Elin Petersson M   Ja   
Magnus Sandgren M   Ja   
Magnus Arvidsson M   Ja   
Catarina Flod M Frånv. Britt Kilsäter Ja   
Lars Hasselgren M   Ja   
Ulf Ohlsson M   Ja   
Anna Arlid M   Ja   
Rickard Holmberg M   Ja   
Ulla Olofsson M   Ja   
Bodil Frigren 
Ericsson 

L   Ja   

Stefan Sörensson L   Ja   
Britt Jämstorp KD   Ja   
Lars-Olof Larsson KD   Ja   
Björn Tenland 
Nurhadi 

SD    Nej  

Mona Wettergren SD    Nej  
Görgen SD    Nej  
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Lennarthsson 
Tor Billing SD    Nej  
Ulrika Berggren SD    Nej  
Tommy Mikkelsen SD    Nej  
Thor Ströberg SD    Nej  
Jonas Lingvärn SD    Nej  
Margaretha 
Lennarthsson 

SD    Nej  

Tommy Larsson V   Ja   
Veronika 
Hertelendy 

V   Ja   

 
Reservationer 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Björn 
Tenland Nurhadis (SD) förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 21 Motion om app för ökad trygghet - Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring 
(M) och Britt Jämstorp (KD) 2019/4042 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att motionen ska anses besvarad med anledning av att arbete med framtagande av app 
redan pågår i förvaltningen.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-12-16 § 241, lämnat in motion om app för 
ökad trygghet.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att i samråd med berörda förvaltningar utreda möjligheten till att lansera en lokal 
trygghetsapp.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 35, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen föreslås även att det ska vara möjligt att felanmäla saker som, exempelvis 
trasig belysning och så vidare. Att koppla på väktare till platser som känns otrygga 
genom ett knapptryck direkt från mobilen, menar motionärerna också skulle kunna vara 
möjligt. 
 
Trender 
I den lokala trygghetsmätningen som årligen genomförs i samverkan mellan kommun 
och polis följer vi den upplevda tryggheten i kommunens olika områden. Vi inväntar just 
nu resultaten från årets undersökning. I den nationella trygghetsundersökningen som 
BRÅ just publicerat visar resultatet att tryggheten har ökat något i region syd sedan 
2017 och att årets resultat visar på samma trend (Nationella trygghetsundersökningen 
2021 - Brottsförebyggande rådet (bra.se)).   
 
Ett pågående utvecklingsarbete 
Under 2021 har det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklats 
avsevärt. Ett lägesbildsverktyg har utvecklats av kommunens trygghetssamordnare och 
detta används nu som gemensam grund av kommun och polis för att på ett mer 
strategiskt sätt prioritera insatser efter faktiska behov. Kommunen har ett stort antal 
rapportörer som lämnar värdefull information till verktyget, vilket tillsammans med 
information från polisen om händelser och anmälda brott utgör den lokala lägesbilden.  
 
Idag finns på kommunens webb en digital tjänst för att kunna lämna synpunkter eller 
klagomål: Felanmälan och lämna synpunkter - Karlshamns kommun. Tjänsten uppfyller 
idag delar av den funktion som motionärerna efterfrågar men den har inte marknadsförts 
som en del i vårt trygghetsarbete. Vi ser nu en möjlighet att utveckla det nya 
lägesbildsbildsverktyget så att allmänheten får möjligheten att enklare informera om 
platser där de känner sig otrygga. På det sättet skulle även allmänheten kunna bidra 
direkt till den lokala lägesbilden.  
 

https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-10-12-nationella-trygghetsundersokningen-2021.html
https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-10-12-nationella-trygghetsundersokningen-2021.html
https://digitalatjanster.karlshamn.se/oversikt/overview/273
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I kommunen har man satsat på främjande och förebyggande arbete som exempelvis 
ökad vuxennärvaro. Detta genom både kommunens egna medarbetare som rör sig ute 
på fältet i uppsökande och trygghetsskapande syfte, men även i samarbete med 
föreningslivet som bidrar med ökad närvaro och trygghet genom att röra sig på 
strategiska platser i kommunen. Under året som har gått har i stort sett varje helg varit 
bemannad med trygga vuxna runt om i Karlshamn. Detta bidrar till en ökad trygghet för 
våra invånare. Med stöd av den lokala lägesbilden ger vi också information till vårt 
upphandlade väktarbolag om platser där vi gärna ser att de är synliga under sina 
ronderingar.  
 
Som en del i att upptäcka och åtgärda otrygga platser genomför lokala 
brottsförebyggande rådet trygghetsvandringar några gånger per år. Vid vandringarna 
som genomförs i våra tätorter bjuds representanter för boende och verksamma i det 
utvalda området in för att kunna delta och lämna sina synpunkter.  
 
Ytterligare ett sätt att involvera Karlshamns invånare på skulle kunna vara genom 
medborgardialoger. Dialoger på olika platser eller med olika teman skulle kunna ge en 
mer nyanserad bild av invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
Motion om app för ökad trygghet - Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt 
Jämstorp (KD) 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall 
till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad med 
anledning av att arbete med framtagande av app redan pågår i förvaltningen. 
 
Reservationer 
 
De moderata, kristdemokratiska och liberala partigrupperna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 22 Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet - Britt 
Jämstorp (KD) 2021/1307 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Britt Jämstorp (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-23 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att en revidering av nuvarande integrationsprogram genomförs.  
 
att en plan för uppföljning och redovisning läggs fram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 176, att remittera motionen till 
nämnden för arbete och välfärd, numera omsorgsnämnden, för beredning. 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet 2021-10-27, § 144 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.    
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att integration är en högst aktuell och viktig 
samhällsfråga och som motionären framhåller behöver arbetet planeras för och följas 
upp kontinuerligt. Integration är inte enbart en fråga för socialtjänsten utan bör ha ett 
övergripande kommunperspektiv.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till motionen och därmed också till att bidra i ett arbete 
med uppföljning och revidering av integrationsprogrammet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17 
Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet - Britt Jämstorp (KD) 
 
Yrkanden 
 
Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Administrativ handläggare Emma Håkansson  
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§ 23 Motion om Hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion - Lars-Olof 
Larsson (KD) och Lennart Ung (KD) 2021/224 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Lars-Olof Larsson (KD) och Lennart Ung (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-02-15 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunen inför en Hållbarhetsutvecklare inom befintlig organisation.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 178, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Sedan 2018 har Karlshamns kommun en tjänst som miljöstrateg vars uppdrag sträcker 
sig över förvaltningsgränserna. Karlshamn har också sedan en längre tid en tjänst som 
förvaltningsövergripande kommunekolog som delas med Olofström och Sölvesborg, 
vilken organisatoriskt är placerad inom Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Dessa bägge funktioners arbetsuppgifter inbegriper en stor del av det som lyfts fram i 
motionen. Utöver detta har Karlshamn en egen miljöfunktion med omfattande 
expertkompetens organiserad inom Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver tillsyn och 
tillståndshantering är förbundet delaktigt i Karlshamns övergripande utvecklingsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
Motion om Hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion - Lars-Olof Larsson (KD) 
och Lennart Ung (KD)  
 
Yrkanden 
 
Lars-Olof Larsson (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen 
 
Reservationer 
 
Den kristdemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 24 Motion om utdrag för bidrag Björn T Nurhadi (SD) 2020/2836 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ytterligare kriterier vid ansökan av 
föreningsbidrag från kommunen genom att föreningen ska begära utdrag ur 
belastningsregistret över föreningens anställda och volontärer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-11-10 § 327, att remittera motionen till  
teknik- och fritidsnämnden för beredning.  
 
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-09-23, § 129 
och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att motionärerna skriver i motionen ”att 
personer som utnyttjat barn söker sig till föreningar, och särskilt till idrottsföreningar, för 
att hitta nya offer.”  
 
Inom idrottsrörelsen har Riksidrottsförbundet (RF) redan idag krav på sina föreningar att 
de ska begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har 
uppdrag i föreningen och i den rollen har återkommande direktkontakt med barn. 
Beslutet gäller för dem som är över 15 år och därmed uppnått åldern för straffbarhet i 
Sverige. 
 
När ansökningar till fritidsenheten om aktivitets- och grundbidrag behandlades 2019, det 
vill säga före coronapandemin, så var 43 av de totalt 57 ansökande föreningarna 
anslutna till RF, d.v.s. 75 %. Dessa föreningar har redan idag en fungerande rutin för 
begärande av utdrag ur belastningsregistret. 
 
Även om, vilket även motionärerna är inne på, denna åtgärd enskilt och automatiskt inte 
ger en trygg miljö för våra barn och ungdomar så är intentionen i motionen god. Enligt 
RF kan åtgärden till viss del förebygga brott mot barn inom föreningslivet, även om 
många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare och därmed inte syns i 
registerutdraget. RF uppmanar därför sina föreningar att utöver detta inleda ett 
värdegrundsarbete för att skapa trygga idrottsmiljöer. 
 
Teknik- och fritidsnämnden hanterar bidrag till pensionärs- och 
funktionsnedsättningsföreningar förutom ungdomsföreningar. Andra nämnder hanterar 
andra föreningsbidrag till andra typer av föreningar. Det framgår inte i motionen huruvida 
motionärerna vill införa krav om utdrag ur belastningsregistret på hela föreningslivet i 
stort eller enbart på föreningar med ungdomsverksamhet. 
 
Det är också viktigt att veta vilka man ska kräva ska visa upp registerutdraget för 
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föreningen. I motionen skriver man alla som jobbar i föreningen, såväl anställda som 
volontärer, medan RF kräver det för ledare som har återkommande direktkontakt med 
barn. 
 
Med detta i beaktande så anser fritidsenheten att det är viktigt att man, innan beslut tas, 
bör se över vilka bidrag och/eller föreningskategorier som det är relevant att ställa dessa 
krav på. Eventuellt nya regler behöver vara såväl tydliga som lättförståeliga och i 
sammanhanget relevanta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17 
Motion om utdrag för bidrag – Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD)  
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Tommy Larsson (V) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar motionen ”för att få reda 
på för vilka motionen gäller”. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Tommy Larssons (V) förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar 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 Tommy Larssons (V) förslag på återremiss röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller i 34 röster på att ärendet avgörs vid dagens sammanträde, 16 
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 bifalla 
motionen. 
 
Omröstning 
 
Ledamot Parti  Ersättare Ja 

(34) 
Nej 
(16) 

Avstår 
(1) 

Marie Sällström S   Ja   
Gertud Ivarsson  C   Ja   
Iréne Ahlstrand-
Mårlind 

M    Nej  

Per-Ola Mattsson S   Ja   
Annika Westerlund  S   Ja   
Leif Håkansson  S   Ja   
Ulla Sandgren S   Ja   
Jan Bremberg S   Ja   
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Monika Nobach S .  Ja   
Katrin Johansson S   Ja   
Jan-Åke Berg S   Ja   
Kenneth Hake S Frånv. Göran Svensson Ja   
Linda Winnetoft S   Ja   
Tommy Persson S   Ja   
Lena Sandgren S   Ja   
Anders Karlsson S   Ja   
Johnny Persson S   Ja   
Christel Friskopp S   Ja   
Ulf Gustavsson S   Ja   
Kerstin 
Gustavsson 

S   Ja   

Marco Gustavsson C   Ja   
Mats Dahlbom C   Ja   
Ola Persson C   Ja   
Lena Häggblad C   Ja   
Claes Jansson MP   Ja   
Charlott Lorentzen MP   Ja   
Magnus 
Gärdebring 

M     Avstår 

Elin Petersson M    Nej  
Magnus Sandgren M    Nej  
Magnus Arvidsson M    Nej  
Catarina Flod M Frånv. Britt Kilsäter  Nej  
Lars Hasselgren M    Nej  
Ulf Ohlsson M    Nej  
Anna Arlid M    Nej  
Rickard Holmberg M    Nej  
Ulla Olofsson M    Nej  
Bodil Frigren 
Ericsson 

L    Nej  

Stefan Sörensson L    Nej  
Britt Jämstorp KD    Nej  
Lars-Olof Larsson KD    Nej  
Björn Tenland 
Nurhadi 

SD   Ja   

Mona Wettergren SD   Ja   
Görgen 
Lennarthsson 

SD   Ja   

Tor Billing SD   Ja   
Ulrika Berggren SD   Ja   
Tommy Mikkelsen SD   Ja   
Thor Ströberg SD   Ja   
Jonas Lingvärn SD   Ja   
Margaretha 
Lennarthsson 

SD   Ja   

Tommy Larsson V    Nej  
Veronika 
Hertelendy 

V    Nej  
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Reservationer 
 
Den vänsterpartistiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
återremiss. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Fritidskonsulent Peter Larsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 25 Motion angående utredning av parkeringsskiva 2019/1472 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-20 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att en intern snabbutredning om införande av P-skiva som belyser flöden och ekonomi 
genomförs som ett komplement till parkeringsutredningen gjord av Håkan Gustavsson 
 
att uppdra åt Teknik och fritidsnämnden att lägga fram ett heltäckande och optimerat 
parkeringsförslag för Karlshamn 
  
att utredningen finansieras inom Teknik och fritidsnämndens ram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2019-08-20 § 189, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för yttrande.  
 
Yttrande 
 
Parkeringsskiva en sammanfattning, 
 
Underlaget för nedanstående är hämtat från ett knappt tiotal utredningar som berör 
parkering i svenska kommuner. Det finns så klart många fler men slutsatserna är ofta 
desamma och hur man beslutat gå vidare är mer beroende på syftet med 
parkeringsregleringen och om avgifter ska tas ut eller inte.  
 
Parkeringsskivans (P-skiva) vara eller icke vara har utretts många gånger på olika håll 
och olika typer av debatt har förts i ämnet under många år. Sammanfattningsvis kan 
sägas att grunden till att en kommun väljer att använda P-skiva har två olika 
utgångspunkter.  
 
I det ena fallet har man en helt eller delvis oreglerad parkering inom kommunen utan 
krav på avgift. För att åstadkomma en omsättning och styra parkering till olika områden 
kan P-skiva vara ett verktyg.  
 
I det andra fallet handlar det om att öppna upp delar av avgiftsbelagda områden för en 
annan typ av reglering. Det kan exempelvis vara tidsbegränsade parkeringar på utvalda 
platser eller på vissa dagar.  
 
Fördelar med P-skiva, 
 

 Administrationen är liten och kostnaden låg för den enskilde.  
 Du kan reglera parkering utan att införa kostnadskrävande betallösningar. 
 Den kan användas på alla platser runt om i världen där P-skiva krävs.  

 
Nackdelar med P-skiva, 
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 Kan missbrukas genom att arbetspendlare och boende löpande ställer fram 

ankomsttiden. Detta kan leda till en minskad omsättning på aktuella platser vilket 
skulle kunna innebära en negativ påverkan på centrumhandeln. 

 I det fall ovanstående ska motverkas krävs en utökad parkeringsövervakning.  
 Intäkterna minskar och parkeringshanteringen måste hanteras av 

skattekollektivet.  
 
Slutsatsen är sammanfattningsvis att frågan om P-skiva i grunden handlar om hur 
parkeringshanteringen ska finansieras. Ska finansieringen ske genom avgifter är inte P-
skiva aktuell annat än på gratis tidsatta parkeringar. Ska finansiering ske inom ramen för 
kommunens skattefinansierade verksamhet kan P-skiva vara ett bra verktyg, förutsatt att 
man hittar modeller för att motverka missbruk.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
Motion om utredning av parkeringsskiva - Lars Hasselgren (M),  
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD)  
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Lars Hasselgren (M), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Magnus 
Arvidsson (M) yrkar bifall till motionen 
 
Mats Dahlbom (C), Tommy Larsson (V) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på 
motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Reservationer 
 
De moderata, liberala, kristdemokratiska och sverigedemokratiska partigrupperna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=632981&DB_DOKID=763247
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§ 26 Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken 2021/973 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 lämnat in rubricerad motion. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen utreder andra styrningsmodeller för kommunen än den som finns 
idag och redovisar denna ur ett förvaltning och politiskt perspektiv. 
 
att kommunstyrelsen tar fram och redovisar ett förslag som bygger på SKR utredningen 
”Alternativa politiska organisationer” samt redovisar vilka fördelar och risker detta förslag 
skulle medföra. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 181, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Det finns inom ramen för kommunallagen stora möjligheter för en kommun att 
organisera sin politiska struktur. Alla kommuner har ett kommunfullmäktige (KF) som 
måste utse styrelse (KS), valnämnd, krisledningsnämnd, revision och en 
överförmyndarnämnd (kan ingå i en gemensam nämnd med andra kommuner) i övrigt är 
organisationen valfri.  
 
Det vanligaste i Sverige är att KF inrättar facknämnder för hantering av frågor inom olika 
områden och Karlshamn är en av dessa kommuner och har också traditionellt haft 
jämförelsevis många facknämnder även om dessa minskat under senare tid.  
 
Av Sveriges kommuner är det ungefär en femtedel som valt att inte ha en traditionell 
modell, utan istället arbetat med att stärka KF:s strategiska roll samt lägga operativa 
frågor på KS. Man jobbar ofta med fullmäktigeberedningar inom KF samt utskott inom 
KS.  
 
Mycket underlag för val av olika modeller för beslut om politisk organisation finns 
framtaget av bland annat SKR och ett antal lärosäten vilket gör att omfattande egna 
utredningsresurser inte behöver avsättas. För att nå framgång i ett förändringsarbete likt 
det som föreslås i motionen krävs dock en omfattande långsiktig politisk enighet och 
vilja. 
 
När det gäller förvaltningsorganisation så har denna ingen koppling till den politiska 
organisationen, utan det enda lagkrav som finns är att det finns en förvaltning som leds 
av en direktör och lyder under KS. Karlshamns förvaltningsorganisation har förändrats 
ett par gånger sedan 2016 och ett arbete pågår för närvarande med ett underlag för 
ytterligare förändring för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-24 
Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken - Björn Tenland Nurhadi (SD), 
Tor Billing (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Reservationer 
 
Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 27 Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 2017/3571 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att motionen ska anses besvarad i och med de yttranden som inkommit i ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde eller 
motsvarande, samt  
 
att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 400, att ärendet inför 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-21 skulle kompletteras med ett yttrande från 
omsorgsförvaltningens förvaltningschef. Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson har 
2021-12-15 inkommit med ett yttrande, se bilaga.  
 
Motionen var inledningsvis remitterad till dåvarande omsorgsnämnden och 
gymnasienämnden för yttrande. Kommunstyrelsens personalavdelning beredde också 
frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.  
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2018-03-21 och beslutade då, 
enligt § 54/2018, att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Nämnden 
behandlade åter igen ärendet på sammanträdet 2018-08-22 § 117/2018 och beslutade 
att ställa sig bakom det förslaget till yttrande och överlämna detsamma till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
Den tidigare gymnasienämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-04-19  
§ 27/2018 och lämnade inga synpunkter kring frågan om att återinföra yrkesgruppen 
sjukvårdsbiträden. Nämnden ställde sig positiv till att vuxenutbildningen tillsammans 
med berörda inom omsorgsförvaltningen tar fram en lämplig utbildning, om 
kommunfullmäktige fattar beslut om att införa yrkesgruppen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade sedan 2018-10-22 § 139/2018 att återremittera ärendet, 
då det ansågs vara kommunstyrelsens roll att yttra sig över motionen eftersom styrelsen 
är ansvarig personalmyndighet. 
 
I ärendet har det nu åter skrivits ett förslag till yttrande, utifrån nu gällande 
förutsättningar, av HR-chef Marie Björnsson.  
 
I yttrandet skriver Marie Björnsson att för att möta utmaningarna inom 
kompetensförsörjning har omsorgsförvaltningen börjat tillämpa den av SKR och 
Kommunal presenterade kompetensutvecklingstrappan, vilken inkluderar följande 
yrkeskategorier: serviceassistent, vårdbiträde, undersköterska och 
specialistundersköterska. Projektet ”breddad kompetensförsörjning” är en viktig del i 
arbetet och inom projektet utbildar sig i nuläget en pilotgrupp till vårdbiträden.  
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Vuxenutbildningen i Karlshamns kommun erbjuder utbildning till vårdbiträde enligt 
nationell standard, vilket motsvarar 800 poäng. Dialog pågår mellan 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen huruvida utbildningen kan kortas ner i 
syfte att göra den hanterbar och attraktiv för fler.  
 
Yrkesgruppen vårdbiträde tillämpas således i Karlshamns kommun. Yrkesgruppen är 
viktig för att klara kompetensförsörjningen inom vården och för att göra de olika 
befattningarna attraktiva med arbetsuppgifter som harmonierar med kompetens.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 
Protokollsutdrag ON 2018-08-22 § 117 Svar på återremiss om införande av 
vårdbiträde 
Protokollsutdrag KSAU § 400/2021 Motion om att införa vårdbiträden - Lars 
Hasselgren (M) 
Yttrande över motion om att införa vårdbiträden 
 
Yrkanden 
 
Lars Hasselgren (M), Björn Tenland Nurhadi (SD), Magnus Gärdebring (M), Bodil 
Frigren Ericsson (L), Magnus Arvidsson (M) och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad i 
och med de yttranden som inkommit i ärendet. 
 
Reservationer 
 
De moderata, liberala, kristdemokratiska och sverigedemokratiska partigrupperna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 28 Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder ska 
inte köpas in av kommunen - Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson 
(SD) 2019/4030 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennartsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om att kött från djur som slaktats med 
smärtsamma slaktmetoder inte ska köpas in av kommunen.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att se till så att kött från djur som plågas vid slakt inte ska köpas in till kommunens 
verksamheter. 
 
att inte köpa in kött från grisar som bedövats med koldioxid – oavsett om köttet är 
kravmärkt eller ej.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21, § 37, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunens krav vid upphandling är att det kött som köps in bara får komma från djur 
som hanterats enligt de djurskyddsregler som gäller i Sverige. Att ställa krav utöver 
detta bedöms i dagsläget inte vara förenligt med Lagen om offentlig upphandling.  
 
Att som kommun ställa upp egna djurskyddskrav kan också vara problematiskt när det 
gäller uppföljning. Kommunen har inte mandat, kompetens eller resurser för att följa upp 
att verksamheter, i detta fall slakterier, följer andra krav än gällande lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06 
Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder ska inte köpas 
in av kommunen - Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Charlott Lorentzen (MP) yrkar ja på första att-satsen och nej till andra att-satsen i 
förslaget. 
 
Mats Dahlbom (C), Ola Persson (C) och Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer den första att-satsen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå densamma. Omröstning begärs. 
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som vill avslå första att-satsen i förlaget röstar ja. 
Den som vill bifalla första att-satsen i förslaget röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller i 38 röster för att avslå första att-satsen och 13 röster för att bifalla 
densamma. 
 
Ordföranden ställer andra att-satsen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
avslår densamma. 
 
Omröstning 
 
Ledamot Parti  Ersättare Ja 

(38) 
Nej 
(13) 

Avstår 
(0) 

Marie Sällström S   Ja   
Gertud Ivarsson  C   Ja   
Iréne Ahlstrand-
Mårlind 

M   Ja   

Per-Ola Mattsson S   Ja   
Annika Westerlund  S   Ja   
Leif Håkansson  S   Ja   
Ulla Sandgren S   Ja   
Jan Bremberg S   Ja   
Monika Nobach S .  Ja   
Katrin Johansson S   Ja   
Jan-Åke Berg S   Ja   
Kenneth Hake S Frånv. Göran Svensson Ja   
Linda Winnetoft S   Ja   
Tommy Persson S   Ja   
Lena Sandgren S   Ja   
Anders Karlsson S   Ja   
Johnny Persson S   Ja   
Christel Friskopp S   Ja   
Ulf Gustavsson S   Ja   
Kerstin 
Gustavsson 

S   Ja   

Marco Gustavsson C   Ja   
Mats Dahlbom C   Ja   
Ola Persson C   Ja   
Lena Häggblad C   Ja   
Claes Jansson MP    Nej  
Charlott Lorentzen MP    Nej  
Magnus 
Gärdebring 

M   Ja   

Elin Petersson M   Ja   
Magnus Sandgren M   Ja   
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Magnus Arvidsson M   Ja   
Catarina Flod M Frånv. Britt Kilsäter Ja   
Lars Hasselgren M   Ja   
Ulf Ohlsson M   Ja   
Anna Arlid M   Ja   
Rickard Holmberg M   Ja   
Ulla Olofsson M   Ja   
Bodil Frigren 
Ericsson 

L    Nej  

Stefan Sörensson L   Ja   
Britt Jämstorp KD   Ja   
Lars-Olof Larsson KD    Nej  
Björn Tenland 
Nurhadi 

SD    Nej  

Mona Wettergren SD    Nej  
Görgen 
Lennarthsson 

SD    Nej  

Tor Billing SD    Nej  
Ulrika Berggren SD    Nej  
Tommy Mikkelsen SD    Nej  
Thor Ströberg SD    Nej  
Jonas Lingvärn SD    Nej  
Margaretha 
Lennarthsson 

SD    Nej  

Tommy Larsson V   Ja   
Veronika 
Hertelendy 

V   Ja   

 
Reservationer 
 
De sverigedemokratiska och miljöpartistiska partigrupperna samt Bodil Frigren Ericsson 
(L) och Lars-Olof Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 29 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde kvartal 3 2021 - avdelning AV-förvaltningen 2021/1639 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden 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. 
 
Omsorgsnämnden 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 fi 
§ LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO. 
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisorerna. 
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande: 
 
1 kontaktfamilj enligt SoL 
3 boende vuxna enligt LSS 
1 korttidsvistelse enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 173 2021 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområde avseende Av-förvaltningen, kvartal 3 
2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 30 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 2 2021 2021/1730 

 
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 finns inga individrapporter att redovisa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 171 2021 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområde avseende omsorgsförvaltningen, kvartal 
2 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 31 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 3 2021 2021/1730 

 
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. 
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen. 
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande: 
 
5 särskilt boende enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 172 2021 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområde avseende omsorgsförvaltningen, kvartal 
3 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 32 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i utbildningsnämnden – Kousai Al Haji 
(C) och Iman Omairat (C) 2019/3579 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Maria Hjelm Nilssons (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden. 
 
att till ny ledamot i utbildningsnämnden utse Kousai Al Haji (C) efter Maria Hjelm Nilsson 
(C) 
 
att till ny ersättare i utbildningsnämnden utse Iman Omairat (C) efter Kousai Al Haji (C).  
 
Sammanfattning 
 
Maria Hjelm Nilsson (C) har i mail 2022-01-02 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden. 
 
Mats Dahlbom (C) har i mail 2022-01-12 nominerat Kousai Al Haji (C) till ny ledamot och 
Iman Omairat (C) till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Maria Hjelm Nilsson (C) 2022-01-02. 
Mail från Mats Dahlbom (C) 2022-01-12. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Kousai Al Haji 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 33 Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB - 
Markus Lindberg (C) 2018/3945 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Maria Hjelm Nilssons (C) anmälan om avgång från uppdraget som ledamot och 
vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB till protokollet. 
 
att utse Markus Lindberg (C) till ny ledamot och vice ordförande i Karlshamnsfastigheter 
AB. 
 
Sammanfattning 
 
Maria Hjelm Nilsson (C) har i mail 2022-01-02 avsagt sig uppdraget som ledamot och 
vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Mats Dahlbom (C) har i mail 2022-01-12 nominerat Markus Lindberg (C) till ny ledamot 
och vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Maria Hjelm Nilsson (C) 2022-01-02. 
Mail från Mats Dahlbom (C) 2022-01-12. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Markus Lindberg 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-21 

Sida 62(69) 

 

§ 34 Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Kreativum i Blekinge AB - Charlott 
Lorentzen (MP) 2019/1212 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Per-Ola Mattssons (S) anmälan om avgång från uppdraget som ledamot och 
ordförande i Kreativum i Blekinge AB till protokollet.  
 
att utse Charlott Lorentzen (MP) till ny ordförande i Kreativum i Blekinge AB. 
 
Sammanfattning 
 
Per Ola Mattsson (S) har i mail 2022-02-18 avsagt sig uppdraget som ledamot och 
ordförande i Kreativum i Blekinge AB och nominerat Charlott Lorentzen (MP) till ny 
ledamot och ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Per-Ola Mattsson (S) 2022-02-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB  
Charlott Lorentzen 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 35 Entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Johan 
Ingemanssons hjälpfond för Mörrum - Maria Hjelm Nilsson (C) 2018/3892 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Maria Hjelm Nilssons (C) anmälan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i styrelsen för Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum.  
 
Sammanfattning 
 
Maria Hjelm Nilsson (C) har i mail 2022-01-02 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Maria Hjelm Nilsson (C) 2022-01-02. 
 
Beslutet skickas till 
 
Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
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§ 36 Entledigande från uppdraget som ersättare i Johan Ingemanssons hjälpfond 
för Elleholm 2019-2022 - Maria Hjelm Nilsson (C) 2018/3894 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Maria Hjelm Nilssons (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i Johan 
Ingemanssons hjälpfond för Elleholm. 
 
Sammanfattning 
 
Maria Hjelm Nilsson (C) har i mail 2022-01-02 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Maria Hjelm Nilsson (C) 2022-01-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
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§ 37 Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Britt 
Karlsson (SD) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Britt Karlssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige . 
 
att överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Britt Karlsson (SD) har i mail 2021-12-23 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Britt Karlsson (SD) 2021-12-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 38 Entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden - Diez 
Nobach (S) 2019/3579 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Diez Nobachs (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Diez Nobach (S) har i mail 2021-12-16 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Diez Nobach (S) 2021-12-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 39 Handlingar för kännedom februari 2022 2022/455 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2021-12-03—2022-02-09 
 
2021/358 2021-12-03 Beslut KS § 267/2021 Ekonomirapport januari-oktober 2021 
 
2021/2818 2021-12-08 Delgivning: Beslut KF § 130/2021 Ny taxa 2022 för 
Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom miljöbalkens område 
 
2021/2818 2021-12-08 Delgivning: Beslut KF § 132/2021 Ny taxa för 
livsmedelskontrollen 2022 - Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
2021/2818 2021-12-08 Delgivning: Beslut KF § 131/2021 Ny taxa 2022 för 
Miljöförbundet Blekinge Västs prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen 2018:396 
 
2021/2818 2021-12-08 KF Olofström § 133/2021 Uppräkning av timavgift gällande 
miljöskyddstillsynen och 
livsmedelskontrollen för miljöförbundets verksamhet inför 2022 
 
2021/2818 2021-12-08 KF Olofström § 129/2021 Förslag till reviderade 
renhållningsföreskrifter samt taxa 2022 
 
2021/2818 2021-12-08 KF Olofström § 134/2021 Räddningstjänsten Västra Blekinge - 
taxa för myndighetsutövning år 2022 
 
2021/2818 2021-12-08 KF Olofström § 135/2021 Taxa för sotning och 
brandskyddskontroll 2022 
 
2021/3410 2021-12-14 VB: Expediering av FF 2021-11-12 § 12 Sammanträdestider 
2022 för förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen 
 
2021/3410 2021-12-13 Expediering av FF 2021-11-12 § 10 Delårsrapport 2021 januari-
juni 
 
2021/2738 2021-12-17 Förlängning av avtal om FoU-verksamhet mellan Region 
Blekinge och länets kommuner 2022-2023 
 
2020/2862 2021-12-21 Missiv Protokollsutdrag KF § 183/2021 Revidering av 
arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
2018/3575 2021-12-22 Beslut från LST 404-6233-2021 att inte överpröva kommunens 
beslut, Elleholm 35:1 
 
2021/2738 2021-12-29 Protokollsutdrag gällande avtal om FoU-verksamhet 2022-2033 
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2021/2738 2022-01-03 Beslut kommunfullmäktige 211221 § 218 FOU – avtal mellan 
länets kommuner och region Blekinge 
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§ 40 Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns 
kommun 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Följande motion har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i februari. Enligt 
rutinerna ska den överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns 
kommun – Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD). 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 


