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§ 1 Besked från länsstyrelsen om fyllnadsval till kommunfullmäktige 2014/3216 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utsåg från och med den 10 januari 2017 till och med den 14 
oktober 2018 Mano Hakimy (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter den avgångna 
Maja Lingerud Sorinder (S). Till ny ersättare efter Mano Hakimy (S) utsågs Torgny 
Lindqvist (S).  
 
Beslutsunderlag 
 

 Länsstyrelsens beslut 2017-01-10. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 2 Riktlinjer för kommunala markanvisningar 2016/3130 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta förslag till Riktlinjer för kommunala markanvisningar. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt lag (SFS 2014:899) ska alla kommuner, så länge de genomför markanvisningar, anta 
riktlinjer för hur markanvisningarna ska ske. Riktlinjerna ska innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser av markområden för byggande. 
 
Kommunen beslutar för varje enskilt projekt, hur markanvisningen ska genomföras. 
Gällande bostäder använder sig kommunen av två olika metoder för markanvisning, 
antigen genom anbudstävling eller som direktanvisning. Markanvisning för verksamheter 
sker huvudsakligen via direktanvisning. Riktlinjerna omfattar inte försäljning av enskilda 
småhus. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Riktlinjer kommunala markanvisningar inom Karlshamns kommun 
 Kommunstyrelsens förslag 2017-01-31, § 12. 

 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Avdelningen för tillväxt och utveckling 
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§ 3 Riktlinjer för exploateringsavtal 2016/3560 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta förslag till Riktlinjer för exploateringsavtal. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt lag (SFS 2014:900) ska alla kommuner, så länge de avser att ingå exploateringsavtal, 
anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange 
grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Riktlinjer för exploateringsavtal, daterad 2016-10-12 
 Byggnadsnämndens beslut § 217, 2016 med yttrande 
 Kommunstyrelsens förslag 2017-01-31, § 11. 

 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Avdelningen för tillväxt och utveckling 
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§ 4 Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 2016/3702 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 
 
att policyn ska gälla från den dag beslutet vinner laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt 3 kap 19 b § 
kommunallagen (1991:900) från den 1 januari 2015. Syftet med förändringen i 
kommunallagen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka 
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.  
 
Genom upphandling genomförs exempelvis beläggningsarbeten, brandlarm, elarbeten, 
entreprenader, fönsterputsning, inbrottslarm, kyl- och frysservice, leasing av fordon, 
låssmedstjänster, markarbeten, service och reparation av storköksutrustning, 
skogsförvaltning, transporttjänster, va-analyser, ventilationsarbeten, vägmärken, scenisk 
produktion m m. 
 
Samråd i ärendet har skett med ekonomienheten.   
 
Beslutsunderlag 
 

 Förslag till Policy med mål och riktlinjer för privata utförare daterad 2016-10-21 
 Program för uppföljning och insyn – SKL 
 Kommunstyrelsens förslag 2017-01-31, § 20.  

 
Yrkande 
 
Jens Henningsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Författningssamlingen 
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§ 5 Lokala ordningsföreskrifter - revideringar 2016/1821 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta förslaget till Lokala ordningsföreskrifter och Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel att gälla från och med den dag kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft 
 
att anmäla beslutet till Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter daterade 2016-04-20 och lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel daterade 2016-02-17, har sänts ut på remiss till 
berörda myndigheter, församlingar, nämnder, råd och företrädare för fastighetsägare och 
handel. Remissvaren har sammanställts i en redogörelse med kommentarer. Ett nytt 
förslag till reviderade ordningsföreskrifter har därefter sammanställts och är daterat  
2016-09-09. 
 
När kommunfullmäktige har beslutat att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna 
och ordningsföreskrifterna för torghandel ska de kungöras på kommunens anslagstavla 
enligt kommunallagens regler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslaget till ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna och de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel utgår från av kommunfullmäktige 
antagna lokala ordningsföreskrifter, synpunkter och förslag från invånare och 
förtroendevalda, den allmänna rättsuppfattningen och ordningslagens 
rättstillämpning.  

 
Genom fysisk planering underlättar vi för medborgarna att finna mötesplatser 
i det offentliga rummet exempelvis genom att bygga om gator till 
gångfartsgator och anordna sittplatser. Detta är exempel på hur användningen 
av stadens offentliga platser förändras över tiden.  

 
Våldshändelser på skolor/förskolor och vandaliseringar av kyrkogårdar är 
några av de negativa händelser som andra kommuner tvingats uppleva och 
som också får läggas till grund för översynen. Vi möter gatumusikanter, tiggare 
och uteliggare i Karlshamn liksom i alla andra kommuner och detta väcker en 
rad frågeställningar. 

  
I ordningslagen finns föreskrifter om den allmänna ordningen. I lagens 3 kap 
finns regler om ordningen på offentlig plats. Med offentlig plats i ordnings-
lagen avses: 

 allmänna vägar 
 gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas  

 som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. 
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Vissa hamnområden och områden inomhus, som är upplåtna för allmän trafik 
kan även vara offentlig plats, men några sådana platser bedöms inte finnas i 
Karlshamn kommun. 
 
En kommun får enligt 3 kap 8 § i ordningslagen meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. Sådana föreskrifter får dock, enligt 3 kap 12 § 
ordningslagen, inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. I lagmotiven betonade 
departementschefen vikten av att kommunerna endast meddelar sådana 
lokala föreskrifter som verkligen behövs (proposition 1992/93:210 s 142). 
Alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens 
rättsmedvetande leder till att respekten för bestämmelserna undergrävs. Det 
är således angeläget att kommunerna noga prövar vilka bestämmelser som 
behövs liksom deras geografiska tillämpningsområde inom kommunen. 
Sålunda bör förbud eller påbud begränsas till att gälla endast för sådana 
områden där ett verkligt behov föreligger. (RÅ 1997 ref 41 angående generellt 
alkoholförbud på offentlig plats i Göteborg) 
     
Ordningslagens regler om alkoholförtäring får endast ha till syfte att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna har 
däremot inte till syfte att till exempel förhindra alkoholens sociala eller 
hälsomässiga skadeverkningar. Det arbetet utgår från annan lagstiftning. 
 
Om reglernas räckvidd avser alltför vidsträckta områden blir de inte 
trovärdiga då områdena uppvisar stora skillnader i avseende på bebyggelse 
och trafikförhållanden (RÅ 1980 2:55 om att hålla hund kopplad och samla 
upp orenhet efter hund). Rikspolisstyrelsen anförde, i rättsfallet om generellt 
alkoholförbud från Göteborg, att ett förbud som gäller ett mycket stort område 
blir i praktiken omöjliga för polisen att övervaka på ett meningsfullt sätt. 
Polismän ställs dessutom inför problem när de behöver ingripa mot 
företeelser som av allmänheten inte upplevs som stötande eller störande, 
exempelvis en familj eller ett sällskap som vid picknick i ett grönområde i 
kommunen under lugna förhållanden dricker vin. Begränsas förbudet till att 
avse sådana angivna platser där det är påkallat av ordningsskäl, är det 
områden som polisen normalt har under uppsikt och då förbättras polisens 
möjligheter att ingripa mot eventuella överträdelser. 
 
Mot denna bakgrund har de lokala ordningsföreskrifterna för Karlshamns 
kommun begränsats till de områden som bedöms som befogande ur ordnings- 
och trafiksynpunkt. 
 
Inga områden inomhus bedöms som offentlig plats på grund av att de är öppna 
för allmän trafik.  
 
Skolor, servicehus, is- och idrottshallar, badhus, rådhus och bibliotek med flera 
anläggningar jämställs inte i förslaget med offentlig plats, även om det är 
anläggningar dit allmänheten har tillträde. Verksamhetsansvariga ställer 
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istället upp ordningsregler för anläggningarna. Ordningsregler är viktiga för 
att alla ska behandlas lika och de verksamhetsansvariga ska kunna vara 
konsekventa. Stör någon ordningen inne i en anläggning trots tillsägelse kan 
polisen agera. I domen 2011-B 932 från Göta hovrätt dömdes fyra pojkar för 
olaga intrång efter att vid flera tillfällen fått tillsägelser att lämna ett 
skolområde och därmed hade det stått klart för dem att de inte fick vistas på 
skolans område.  
   
Förslaget innebär bland annat att det inte blir tillåtet att skjuta fyrverkerier på 
Stortorget i Karlshamn. För användning av fyrverkerier i övriga delar av 
kommunen krävs polistillstånd. På nyårsafton från kl 20.00 fram till kl 02.00 
påföljande dag gäller dock att det endast krävs polistillstånd om platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.  
 
Adressnummerskyltarna föreslår bli återinförda.  
   
Texterna har förkortats och förenklats för att underlätta översikt och 
förståelse. 
 
Samtliga ordningsregler som gäller allmän försäljningsplats, torghandel och 
ambulerande försäljning finns i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 
Beslutsunderlag 
 
 Lokala ordningsföreskrifter förslag 2016-09-09 
 Karta september 2016 
 Remissredogörelse med kommentarer 
 Lokala ordningsföreskrifter förslag 2016-12-30 
 Kommunstyrelsens förslag 2017-01-31, § 21 
 Karta gällande lokala ordningsföreskrifter E1. 

 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Anslagstavlan, kungörelseanslag 
Författningssamlingen 
Samtliga remissinstanser 
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§ 6 Anslag för utredning och kostnadsberäkning av nytt särskilt boende 2016/3386 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anvisa 600 tkr från det egna kapitalet för utredning och kostnadsberäkning av nya 
särskilda boenden.   
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har 2017-01-18 § 11 beslutat att begära extra anslag om 600 tkr från 
kommunfullmäktige för att utreda och kostnadsberäkna ett nytt särskilt boende med minst 
60 lägenheter som ska ersätta Solrosen och Perennagården samt det ytterligare behovet av 
cirka 36 lägenheter. 
 
Ekominchefen bedömer att anslaget är en driftskostnad och ger kommunstyrelsen två 
alternativa förslag till finansiering: 
 
Alt 1. Finansieras genom kommunfullmäktiges anslag till förfogande.  
 
Alt 2. Finansieras genom det egna kapitalet. 
 
Beslutsunderlag 

 
 Omsorgsnämndens beslut 2017-01-18, § 11 
 Kommunstyrelsens förslag 2017-01-31, § 27. 

 
Yrkande 
 
Magnus Gärdebring (M) med instämmande av Leif Håkansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Fastighetschefen 
Ekonomichefen 
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§ 7 Revidering av barnomsorgstaxa - höjning av maxtaxans tak fr o m 2017-03-01 2017/132 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att från och med laga kraft vunnet beslut höja maxtaxans tak för föräldrar till barn inom 
förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i enlighet med regeringens beslut.  
 
Sammanfattning 
 
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för föräldrar till förskolebarn, pedagogisk omsorg 
och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2017. Inkomsttaket höjs från att varit 43 760 kr till 
45 390 kr. Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna blir enligt nedan:  
 
Förskolebarn  
Barn 1  3%  max 1 362 kr 
Barn 2  2%  max 908 kr 
Barn 3  1%  max 454 kr 
Barn 4   Ingen avgift  
 
Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar i pedagogisk omsorg och barn i behov av särskilt 
stöd (för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15 tim/vecka)  
 
Barn 1  2%  max 908 kr 
Barn 2  1%  max 454 kr 
Barn 3  0,7%  max 318 kr 
Barn 4   Ingen avgift  
 
Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)  
Barn 1  2%  max 908 kr 
Barn 2  1%  max 454 kr 
Barn 3  1%  max 454 kr 
Barn 4   Ingen avgift  
 
Skolbarn från skolår 4  
Upp till 15,00 tim/vecka    15,01 tim/vecka och över  
Barn 1  1,4%  max 635 kr  2% max  908 kr 
Barn 2  0,7%  max 318 kr  1% max  454 kr 
Barn 3  0,7%  max 318 kr  1% max  454 kr 
Barn 4  Ingen avgift   Ingen avgift 
 
Beslutsunderlag 
 

 Nämndens för barn, ungdom och skola beslut 2017-01-17, § 7 
 Kommunstyrelsens förslag 2017-02-07, § 36. 

 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Ekonomichefen 
Författningssamlingen 
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§ 8 Utbetalning av kommunalt partistöd 2017 2017/180 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att betala ut kommunalt partistöd för 2017 till samtliga partier, som är representerade i 
kommunfullmäktige efter valet 2014, i enlighet med Regler för kommunalt partistöd 
antagna av kommunfullmäktige 2014-06-16, § 87. 
 
Sammanfattning 
 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft den 1 februari 2014. 
Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018. 
 
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. De 
nya reglerna gör det möjligt att begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna 
en eller flera platser i fullmäktige från och med 2014 års val. 
 
Fullmäktige ska fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts 
för sitt ändamål. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas- 
Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport 
med intyg om att redovisningen ger en rättvisande blid av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Redovisning av partistöd 2016 med granskningsrapport (MP) 
 Redovisning av partistöd 2016 (S) 
 Redovisning av partistöd 2016 med granskningsrapport(SD) 
 Redovisning av partistöd 2016 med granskningsrapport (C) 
 Redovisning av partistöd 2016 med granskningsrapport (V) 
 Redovisning av partistöd 2016 med granskningsrapport (L) 
 Redovisning av partistöd 2016 (M) 

 
Beslutsunderlag 
 
Samtliga partier 
Ekonomichefen 
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§ 9 Interpellation om uppdaterad GIS-strategi - Anders Englesson (MP) 2016/4419 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Anders Englesson (MP) vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-19 följande interpellation till 
byggnadsnämndens ordförande Jan Bremberg (S): 
  

”Kommunfullmäktige beslutade för tolv år sedan (KF § 168 2004) att GIS-
strategin ska uppdateras varje år. 
 
Sedan detta beslut togs har inte GIS-strategin uppdaterats en enda gång.  

 
Visst kan det tyckas att en uppdatering årligen är överambitiöst, men om 
fullmäktige har beslutat så är det detta som gäller. 
 
Nu har det dessutom skett så stor utveckling på området att behovet av en 
uppdatering är mycket stort. 
 
Mot denna bakgrund undrar vi: 
 
Varför följs inte kommunfullmäktiges beslut?” 

 
Byggnadsnämndens ordförande var inte närvarande vid sammanträdet 2016-12-19, men 
var beredd att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. Byggnadsnämndens ordförande Jan Bremberg (S) lämnar följande svar: 
 

”1) När det gäller MP:s fråga i interpellationen – ”Varför följs inte 
kommunfullmäktiges beslut?”, så har jag inget direkt svar, men kan försöka 
mig på att spekulera.  
- Dels har det varit flera ledande tjänstemän som avslutat sina tjänster inom 

kommunen. Även inom förtroendemannaleden har förändringar skett.  
- Dels tror jag att luften gick lite ur GIS-strategin och införandet när Miljöförbundet 

och Räddningstjänsten valde ett annat, gemensamt GIS-program än det som 
föreslogs av den dåvarande GIS-samordnaren. Man valde samma system och 
databas som redan fanns i Sölvesborg och Olofström, vilket innebar att ansvar, 
kompetens och support för dessa verksamheters GIS försvann från Karlshamn.  

- Dels misstänker jag att man ganska snart upplevde GIS-strategin som väldigt 
omfattande, detaljerad, teoretisk och svårhanterad och att man prioriterade att 
använda sina resurser till själva arbetet med att införa och drifta GIS-
verksamheten.  

- Men varför den helt föll i glömska är märkligt. Ingen inom KF, dess revisorer, 
kommunstyrelsen, nämnderna, IT, upphandlingen, ja större delen av hela 
kommunorganisationen har efterfrågat varför ingen kommer med någon rapport 
om läget.  

 
2) När det gäller frågan om GIS-strategins aktualitet och relevans samt om 
och hur den bör uppdateras, så resonerar jag utifrån de kontakter jag haft 
med nuvarande profession enligt nedan.  
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- Som MP skriver i interpellationen så har det skett en snabb och kraftig utveckling 
på området och GIS-strategin är naturligtvis efter tolv år till stora delar föråldrad. 
Min uppfattning efter dessa samtal är att GIS-strategin som kommunalt 
styrdokument i stort dessutom spelat ut sin roll. De kommunala GIS-strategierna 
togs fram framför allt i början av 2000-talet, för att påskynda och organisera 
uppbyggnaden och införandet av GIS i kommunerna. Kommunerna fick stöd och 
utbildning av dåvarande Kommunförbundet i sitt arbete med detta och vi har det 
arbetet att tacka för de GIS-resurser vi och andra kommuner nu har. Nu när GIS 
införts och systemen och organisationerna byggts upp, så är man i stället inne i en 
förvaltnings-/driftsfas, och GIS-strategin är i förekommande fall kanske mer att 
betrakta som en verksamhetsplan för GIS-verksamheten.  

 
Ytterligare argument jag funnit för att den nuvarande GIS-strategin är 
överspelad:  

- Det övergripande målet med GIS-strategin (s 3, femte stycket, i fetstil) är 
enligt min uppfattning uppfyllt;  

 
Målet med strategin är att inom fem år ha etablerat en förvaltningsgemensam 
GIS-miljö i kommunen med fastställd gemensam lagringsstruktur, 
gemensamma nyckelbegrepp och en enhetlig databas så att koppling mellan 
verksamhetsbaserad och geografisk information möjliggörs och geografisk 
information blir en väl integrerad del i den dagliga allmänna 
informationshanteringen via kommunens internet/Intranet.” 

 
I den efterföljande debatten deltar även Cecilia Holmberg (M) och Magnus Gärdebring (M). 
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§ 10 Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 h § LSS avseende kvartal 4 2016 2017/384 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta rapporten till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden och socialnämnden är skyldiga att till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) och till kommunens revisorer rapportera beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. En statistikrapport ska lämnas till 
kommunfullmäktige.  
 
Per kvartal 4 år 2016 finns, inom omsorgsnämndens ansvarsområde, 29 gynnande beslut 
som inte verkställts inom tre månader. Därutöver finns en beviljad insats som avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader. Inom socialnämndens ansvarsområde finns, 
under samma period, 18 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Därtill 
finns 8 beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Redovisning har skett till IVO och kommunens revisorer.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Statistikrapport för kvartal 4 år 2016. 
 
Beslutet skickas till  
 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
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§ 11 Inkomna motioner februari 2017/452 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Två motioner har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i februari. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Motion om att använda hästar i kommunens verksamheter – Per Atmander (MP), 
Anders Englesson (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP)  

 Motion om avloppsrening - Per Atmander (MP), Anders Englesson (MP) och Sara 
Månsson Möllergren (MP)  

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 12 Entledigande från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt - Robert Sandelin (S) 
2015/360 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Robert Sandelins (S) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Blekinge 
tingsrätt. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017-01-16 begär Robert Sandelin (S) att bli entledigad från 
sitt uppdrag som nämndeman i Blekinge tingsrätt på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 E-postmeddelande från Robert Sandelin (S) daterat 2017-01-16. 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
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§ 13 Entledigande från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden - Robert Sandelin (S) 
2015/116 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Robert Sandelins (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
gymnasienämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017- 01-16 begär Robert Sandelin (S) att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i gymnasienämnden på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 E-postmeddelande från Robert Sandelin (S) daterat 2017-01-16. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 14 Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Marie Brodén (L) 
2014/3216 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Marie Brodéns (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning.  
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017-01-18 begär Marie Brodén (L) att bli entledigad från sitt 
som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Marie Brodén (L) daterad 2017-01-18. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 15 Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden - Marie Brodén (L) 
2015/118 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Marie Brodéns (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017-01-18 begär Marie Brodén (L) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Marie Brodén (L) daterad 2017-01-18. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-02-13 

sid 22 av 27 

 

§ 16 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Monica Andersson (V) 
2014/3216 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Monica Anderssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017-01-31 begär Monica Andersson (V) att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Monica Andersson (V) daterad 2017-01-31. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 17 Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 2017/460 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga informationen till dagen protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Länsstyrelsens beslut 2017-01-05 att inte pröva Karlshamns kommuns beslut 2016-
12-19 att anta detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1. 

2. Miljöförbundets Blekinge Väst beslut om revisionsrapport avseende delårsbokslut 
januari-juni 2016. 

3. Förvaltningsrättens i Växjö beslut 2016-12-19 att avvisa överklagande avseende 
riktlinjer för markanvändning. 

4. Skrivelse inkommen 2016-12-16 från Kommunistiska partiets styrelse om beslut att 
skriva avtal avseende lagring av rör för utbyggnaden av Nordstream 2.  

5. Kommunfullmäktiges ordförandes svar 2016-12-30 på en förfrågan från en 
medborgare om kommunens skolresultat. 

6. Delårsbokslut 2016-01-01—2016-08-31 från Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling med revisorernas granskning av densamma. 

7. Revisorernas förstudie av tekniska nämndens kostservice, städservice och 
fastighetsdrift daterad i december 2016. 
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§ 18 Fyllnadsval som ledamot och ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - Charlotta 
M Sjöqvist (M) och Anna Kälvestam (M) 2015/113 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Magnus Sandgrens (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i nämnden för 
barn, ungdom och skola 
 
att till ny ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola efter Magnus Sandgren (M) utse 
Charlotta M Sjöqvist (M) för åren 2017-2018 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola efter Charlotta M Sjöqvist (M) 
utse Anna Kälvestam (M) för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Sandgren (M) begär i mail daterat 2017-01-24 att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola på grund av sitt nuvarande arbete. 
 
Gruppledaren meddelar i mail daterat 2017-02-10 att Charlotta M Sjöqvist (M) nominerats 
till ny ledamot och till ny ersättare efter henne har Anna Kälvestam (M) nominerats. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Magnus Sandgren (M) 2017-01-24 
 Besked om nomineringar från gruppledaren 2017-02-10.  

 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 19 Fyllnadsval som ersättare i Miljöförbundet Blekinge Väst - Magnus Olsson (M) 2015/364 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Catarina Flods (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i Miljöförbundet 
Blekinge Väst 
 
att till ny ersättare i Miljöförbundet Blekinge Väst efter Catarina Flod (M) utse Magnus 
Olsson (M) för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Catarina Flod (M) begär i skrivelse daterad 2017-02-10 att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i Miljöförbundet Blekinge Väst. 
 
Till ny ersättare i Miljöförbundet Blekinge Väst nomineras Magnus Olsson (M). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Catarina Flod (M) daterad 2017-02-10 
 Mail från gruppledaren Magnus Gärdebring (M) 2017-02-13 om nominering.  

 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Matrikeln 
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§ 20 Fyllnadsval som ersättare i tekniska nämnden - Tommy Mikkelsen (SD) 2015/120 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i tekniska nämnden efter Peter Kings (SD) utse Tommy Mikkelsen (SD) 
för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 181, att bifalla Peter Kings (SD) avsägelse 
från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
 
Till ny ersättare i tekniska nämnden nomineras Tommy Mikkelsen (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 181 
 Mail från gruppledaren Tommy Strannemalm (SD) 2017-02-12 om nomineringen. 

 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 21 Fyllnadsval som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola - Richard Holmberg (M) 
2015/113 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Emanuel Noréns (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i nämnden för barn, 
ungdom och skola 
 
att till ny ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola utse Richard Holmberg (M) för 
åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) begär i mail daterat 2016-12-19 att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola då sammanträdestiderna kolliderar 
med annat politiskt uppdrag. 
 
Till ny ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola nomineras Richard Holmberg (M). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Emanuel Norén (M) daterad 2016-12-19 
 Mail från gruppledaren Magnus Gärdebring (M) 2017-02-13 om nomineringen. 

 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 


