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Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Inger Löfblom Sjöberg (S) Suzanne Svensson (S) 
Roland Ohlsson (S) Sara Sakhnini (S) 
Anneli Bengtsson (S) Kerstin Gustafson (S) 
Fredrik Nilsson (S) Anki Hansson (S) 
Carl-Eric Birgersson (M) Carin Erlandsson (M) 
Anna Kälvestam (M) Marco Paulsson (M) 
Britt Kilsäter (M) Elin Petersson (M) 

Närvarande 
ersättare: 

Siri Näslund (S), Ingvar Andersson (S), Katrin Johansson (S), Patrik 
Engström (S), Kerstin Linde (S), Torgny Lindqvist (S), Lena Häggblad (C), 
Bodil Ericsson (L) och Karin Johansson (V). 

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör  
Samuel Henningsson, VD NetPort  

Utses att justera: Cecilia Holmberg (M) och Sofie Dahlqvist (S) 

Paragrafer: §§ 22 - 42 

Justeringsdatum:  2017-03-24 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Jens Odevall  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström   
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Cecilia Holmberg Sofie Dahlqvist 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2017-03-20   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-03-24 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-04-16 

Förvaringsplats för 
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§ 22 Besked från länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Tommy 
Larsson (V) och Jan-Olof Blom (V) 2014/3216 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med 28 februari 2017 till och med den  
14 oktober 2018 Tommy Larsson (V) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Monica 
Andersson (V). Till ny ersättare efter Tommy Larsson utses Jan-Olof Blom (V). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Länsstyrelsens beslut 2017-02-28. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 23 Information i kommunfullmäktige - NetPort Science Park 2017/1034 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
VD Samuel Henningsson ger en lägesbeskrivning av NetPort Science Park. 
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§ 24 Taxor för padeltennis 2017/171 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att taxan för att hyra padeltennisbanan uppgår till 240 kr/h 
 
att taxan för att hyra racket uppgår till 30 kr/h/racket 
 
att taxan för att hyra bollar uppgår till 30 kr/h/tre bollar 
 
Sammanfattning 
 
Under våren 2017 kommer en Padeltennisbana att öppnas vid Väggabadet. Den kommer 
att vara bokningsbar och tillgänglig för allmänheten. Inledningsvis kommer öppettiderna i 
princip att sammanfalla med Väggabadets men i en framtid är tanken att banan ska kunna 
webbokas och öppettiderna därmed förlängas. 
 
Padeltennis är en av världens just nu snabbast växande sporter. I Sverige är den relativt 
nyetablerad och för att underlätta för dem som vill spela kommer det att finnas tillgång till 
racket- och bollhyra på Väggabadet i samband med bokning av banan. 
 
Taxan för padeltennis på Väggabadet föreslås till 240 kr/h. Rackethyran föreslås uppgå till 
30 kr/h/racket. När man hyr bana och racketar ingår bollar i priset. Om man bara behöver 
bollar föreslås taxan för hyra av dessa till 30 kr/h/tre bollar (ett bollrör är i nuläget tre 
bollar). 
 
Ovanstående taxor är satta utifrån vad det kostar på jämförbara anläggningar, exempelvis 
Sölvesborg och Ekerum. Eftersom padel alltid spelas av fyra personer blir kostnaden 60 
kr/person/h. 
 
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv 
plats för alla och erbjuda god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för 
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheter till motion för alla generationer viktiga 
ingredienser. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 4 Taxor padeltennis 
2 Taxor padeltennis 
3 Taxa Idrottshallar 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 25 Försäljning av fastigheten Champinjonen 1 till Riksbyggens Bostadsrättsförening 
Karlshamnshus 11 2017/229 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att sälja fastigheten Champinjonen 1 om ca 2 190 kvm till Riksbyggens 
Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 11 för en köpeskilling om 300 000 kr 
 
att ge kommunstyrelsens vice ordförande och kommundirektören i uppdrag att 
underteckna bifogat köpekontrakt. 
 
Jäv 
 
Per-Ola Mattsson (S) deltar ej i ärendets handläggning.  
 
Sammanfattning 
 
Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 11 (Bostadsrättsföreningen) har 
framställt önskemål om att förvärva fastigheten Champinjonen 1. Bostadsrättsföreningen 
arrenderar idag fastigheten för parkeringsändamål och syftet är att fastigheten även 
fortsättningsvis skall användas för parkeringsändamål. 
Fastigheten Champinjonen 1 är ca 2 190 kvm och en köpeskilling om 300 000 kr, vilket 
motsvarar ca 140 kr/kvm, bedöms som rimlig.  
Del av Champinjonen 1 är enligt stadsplan för del av Prästslättsområdet (A 213, antagen 
1967) utlagd för handelsändamål i en våning med en byggnadshöjd om 5,5 m. Då 
fastigheten är relativt liten och någon handelsverksamhet inte etablerats bedöms det som 
osannolikt att någon handelsverksamhet kommer att etableras i framtiden. Fastigheten 
bedöms heller inte vara lämplig för att genom detaljplaneändring omvandla till 
bostadsändamål/flerbostadshus. Fastigheten kan därför säljas. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Karta Champinjonen 1 
2. Köpekontrakt försäljning av Champinjonen 1 till Riksbyggens Bostadsrättsförening 
Karlshamnshus nr 11 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjören 
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§ 26 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors 2015/3810 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att listade fastigheter ska tas in i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande VA-taxa 
 
att efter beslut om antagande av utökat verksamhetsområde ge VA-enheten i uppdrag att 
skriftligen informera berörda fastighetsägare om beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-plan för Karlshamns kommun i vilken VA-
utbyggnad i Granefors planerats till 2015-2016. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter. 
 
Det är kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen 
som beslutar om verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 3 2017 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 

Granefors 
2 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors(2) 
3 Ingående fastigheter utbyggnad granefors 
4 Fastigheter som ingår i utbyggnadsområde Granefors 
5 Samråd inför utbyggnad 160426 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) och Jens Henningsson (V) yrkar återremiss för komplettering av 
alternativa förslag. 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Anders Englessons (MP) m fl återremissyrkande och 
finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Härefter ställer ordföranden 
proposition på Per-Ola Mattssons (S) m fl bifallsyrkande och finner att detsamma bifallits. 
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
 
Till förmån för sitt yrkande reserverar sig Anders Engelsson (MP). 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
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§ 27 Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl (Asarums centrum) - beslut om antagande 
2015/2105 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta förslaget till detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl (Asarums centrum), enligt  
5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs med 
Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader 
ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några 
fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse 
och förtätning. Gång- och cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som 
Storgatan ges en annan utformning.   
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, behövs därför inte.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2016 § 185, att granskning skulle 
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 7 – 30 november 2016. Totalt 
inkom 15 yttranden under granskningstiden, vilka finns återgivna och kommenterade i 
granskningsutlåtandet daterat 2016-12-06. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 BN protokollsutdrag 2017-02-01 
2 Tjänsteskrivelse 
3 Granskningsutlåtande Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
4 Planbeskrivning Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
5 Plankarta Asarum 1-4 och 1-13 
6 Samrådsredogörelse Asarum 1-4 och 1-13 m.fl. 
7 Markteknisk undersökningsrapport Ramböll 2016-09-06 
8 Bullerberäkning Storgatan och Granvägen Asarum 
9 Storgatan Asarum gestaltningsförslag 
10 Asarum centrum - förstudie för utveckling 
11 Fastighetsförteckning Asarum 1-4 och 1-13 mfl kontrollerad 161010 
12 Beslutsunderlag för MKB Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 28 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 - 2020 2015/897 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017 – 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting 
ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit 
omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014. Enligt den nya 
bibliotekslagen ska samtliga kommuner och landsting ha biblioteksplaner för sin 
verksamhet. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för 
personal och beslutsfattare, men ska även synliggöra utbud och service för medborgarna 
vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen ska vara 
uppföljningsbar, vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den uppföljningsstruktur som 
finns genom Kompass Karlshamn. Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med 
regionala biblioteksverksamheter och landets kommuner följa upp hur 
biblioteksplanerna utformats och används. 
 
Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg informerade 2014-01-30 kulturnämnden om 
den nya lagens innehåll och förändringar. Hösten 2014 påbörjades arbetet med en ny 
biblioteksplan för Karlshamns kommun. Arbetet intensifierades efter flytten av 
Stadsbiblioteket och i samråd med kulturnämndens presidium utarbetades en 
uppdaterad biblioteksplan för Karlshamns kommun gällande 2016 – 2020. Våren 2016 
skickades planen ut på remiss till grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Inga 
synpunkter har inkommit. 
 
En liten förändring har gjorts i biblioteksplanen sedan kulturnämndens beslut 2016-09-
21. 
 
Beslutsunderlag 
 
  Protokollsutdrag KN § 14 2017 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 - 

2020 - reviderad version 
  Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016-2020  
 
Yrkanden 
 
Lena Sandgren (S), Jens Henningsson (V) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med justeringen att biblioteksplanen ska gälla 2017-2020. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Lena Sandgrens (S) m fl yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
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Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kulturnämnden 
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§ 29 Resepolicy för tjänstepersoner och förtroendevalda i Karlshamns kommun 2016/4196 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta förslaget till resepolicy för Karlshamns kommun. 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram kommungemensamma riktlinjer för resor. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns nuvarande resepolicy är från 2000 (KS § 220) och därför har en 
översyn gjorts.  
 
Den nya policyn har utformats i enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument och ska 
således fastställas av kommunfullmäktige. Policyn anger Karlshamns kommuns 
förhållningssätt till något och inte ange några fasta regler utan ange principer som ska 
tjäna som vägledning inom det aktuella området. 
 
Därför kommer kommunstyrelsen besluta om mer detaljerade riktlinjer om resor efter det 
att policyn fastställts. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Resepolicy Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektören 
Personalchefen 
Kommunikationschefen 
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§ 30 Motion om hissning av den romska flaggan på den romska nationaldagen den 8 april 
2016/1405 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) föreslår i motion, daterad 2016-04-09, att Karlshamns 
kommun under nästa år (2017) hissar den romska flaggan på den romska nationaldagen 
den 8 april. Motiveringen till att just den Romska flaggan nationaldagen ska högtidlighållas 
är att de är en erkänd minoritet samt har varit och är fortfarande en utsatt minoritet. 
 
Övervägande 
 
I Sverige liksom i Karlshamn lever idag folk med många olika nationella ursprung. Till de 
erkända minoritetsgrupperna räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar 
som nationella minoriteter. Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De 
nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli 
(tornedalsfinska). 
 
Enligt kommunens regler (KF § 216, 2007-11-30) för flaggning används enbart den 
Svenska flaggan förutom på FN-dagen, europadagen och vid vänortsbesök. I övrigt beslutar 
kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. 
 
Motionen överlämnas därmed för politisk bedömning och övervägande om revidering av 
kommunens regler för flaggning. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om hissning av  Romsk flagga 2.pdf 
2 Regler för flaggning på kommunala byggnader i Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
Sara Månsson-Möllergren (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Sara Månsson-Möllergrens (MP) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservationer 
 
Till förmån för Sara Månsson Möllergrens (M) yrkande reserverar sig Anders Englesson 
(MP), Sara Månsson Möllergren (MP), Anna Atmander (MP), Per Atmander (MP) och 
Johanna Karlsson (MP). 
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§ 31 Motion om att genomföra ett projekt med kill- och tjejgrupper 2015/3452 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att motionen kan anses besvarad med att konstatera att sådan verksamhet redan bedrivs. 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson och Monica Andersson (V) föreslår i en motion daterad 2015-08-27 att 
Karlshamns kommun genomför ett kill- och tjejprojekt, gärna i samverkan med ideella 
organisationer samt att man därefter utvärderar projektet. Syftet ska vara att skapa 
trygghet för ungdomar samt att öka förståelsen för alla människors lika värde och att skapa 
jämlikhet mellan kvinnor och män. 
 
Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande. 
 
BUS-nämnden har i yttrande 2017-01-17 angivit följande: 
 
Inom utbildningsförvaltningen är kill-/tjejgruppsverksamhet integrerad i den fortlöpande 
undervisningen.  
 
I åk 7 genomgår alla elever två “lära känna” dagar, som består av en heldag på 
räddningstjänsten och en heldag på friluftsbas Kofsa. Detta är ett samarbete mellan 
räddningstjänsten, fältgruppen och fritidsgårdarna. 
 
I åk 8 genomgår alla elever en temavecka om sex och samlevnad på alla högstadieskolor. 
 
I åk 9 har eleverna chans att åka på kille/tjej läger i fritidsgårdarnas regi. Detta läger är i 
två delar; hösten handlar om kärlek, identitet, kamratskap, föräldrar etc. Våren handlar om 
brott och straff, lag och rätt samt ANDT. Hela lägret handlar om att ungdomarna ska våga 
vara sig själva och stärkas i sina egna identiteter. Detta läger innefattar fyra övernattningar. 
 
På vissa skolor/fritidsgårdar finns även grupper för mellanstadieelever där fokus är på att 
våga vara sig själv och trygga sin identitet. 
 
Mot bakgrund av ovanstående finns det inte skäl till att starta ett projekt med kill- och 
tjejgrupper. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om projekt med kill- och tjejgrupper.pdf 
 
Yrkanden 
 
Jens Henningsson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Tobias Folkesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jens Henningssons (V) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
 
Till förmån för Jens Henningssons (V) yrkande reserverar sig Jens Henningsson (V) och 
Tommy Larsson (V). 
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§ 32 Motion om valkretsar i Karlshamns kommun 2016/3570 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen med hänvisning till den nya lagstiftningen.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M) föreslår i motion, daterad 2016-10-14, att Karlshamns kommun 
från och med kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets.  
 
Vallagen är den lag som bestämmer hur de allmänna valen ska genomföras. Justeringar har 
gjorts i vallagen som får effekt vid genomförande av 2018 års val. Här stadgas det att 
kommunen delas in i två eller flera valkretsar om en kommun har 36 000 personer eller 
fler som har rösträtt. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får 
delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. 
 
Vid valet till kommunfullmäktige i september 2014 hade Karlshamns kommun 25 295 
röstberättigade personer. Kommunen är indelad i två valkretsar, Karlshamn Västra och 
Karlshamn Östra. I valkrets Karlshamn Västra var 12 629 personer röstberättigade och i 
valkrets Karlshamn Östra var 12 666 personer röstberättigade.  
 
Antalet röstberättigade ska beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen 
enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets 
folkbokföringsverksamhet den 1 mars det år beslutet om valkretsindelning fattas. 
 
En valkrets bör utformas så att den kan beräknas få minst 13 fasta valkretsmandat. Den ska 
ha en sammanhängande gränslinje, om det inte finns särskilda skäl för något annat.  
 
I Karlshamns kommun har valkrets Karlshamn Västra 25 mandat och valkrets Karlshamn 
Östra 26 mandat.  
 
Indelningen i valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året 
före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet 
vara fastställt av länsstyrelsen. 
 
Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är indelad i valkretsar består av fasta 
valkretsmandat och utjämningsmandat. 
 
Om en kommun är indelad i valkretsar, ska länsstyrelsen senast den 30 april det år då 
ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha.  
 
Övervägande 
 
Mot bakgrund av ovanstående sammanställning lämnas frågan om valkretsindelning i 
Karlshamns kommun härmed över för politiskt ställningstagande. 
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Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag ValN § 4 2017 Yttrande rörande motion om valkretsar i Karlshamns 

kommun 
2 Motion om valkretsar 
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§ 33 Interpellation om kommunens isfabrik - Magnus Gärdebring (M) 2017/1036 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Magnus Gärdebring (M) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 

 ”Kommunstyrelsen beslutade 17/2-2015 att köpa fastigheten Karlshamn 5:10 
(Isfabriken). Motiveringen till köpet då var att fastigheten hade ett strategiskt 
värde inom ramen för utvecklingen av Väggaområdet. Den 1/2-2017 beslutade 
Byggnadsnämnden att avbryta fortsatt planarbete i området. Detta innebär att 
detaljplanen från 1958 fortfarande gäller i området. I detaljplanen framgår att 
”…betecknat område får användas endast för hamnändamål och får bebyggas 
endast med byggnader som hava samhörighet härmed.” 
Fastigheten kostade kommunen 710 tkr att köpa för två år sedan 
Under föregående år kostade fastigheten 198,4 tkr (drift & kapitalkostnader). 
Vi moderater motsatte oss kommunens köp av fastigheten. 
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Per-Ola Mattsson: 
 

1. Anser du att isfabriken fortfarande är av strategiskt värde för 
kommunen? – I så fall på vilket sätt? 

2. Vilka planer finns i nuläget för isfabriken?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar: 
 

”Min uppfattning är att isfabriken har ett strategiskt värde för Karlshamns 
kommun. Delar av fastigheten hyrs ut till en företagare. Vägga är utpekat i ett 
fullmäktigedokument för bland annat turism och fritid. Väggaområdet är 
därför strategiskt viktigt för Karlshamn och genom ägandet av ishuset har 
kommunen tillgång till en byggnad där vi kan bidra till att verksamhet 
utvecklas i Vägga. 
 
I dag hyr vi ut del av fastigheten till en företagare. 
 
Den årliga driftkostnaden är hög eftersom vi valt att skriva av fastigheten på 
relativt kort tid.” 

 
I den efterföljande debatten deltar även Jan-Åke Berg (S). 
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§ 34 Parlamentarisk beredning för översyn av nämndsorganisationen inför nästa 
mandatperiod 2017/1030 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att tillsätta en parlamentarisk beredning för översyn av nämndsorganisationen inför nästa 
mandatperiod bestående av kommunfullmäktiges ordförande och gruppledarna  
 
att utse kommunfullmäktiges ordförande till ordförande i beredningen och administrative 
chefen till beredningens sekreterare. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att en parlamentarisk beredning tillsätts för 
översyn av nämndsorganisationen inför nästa mandatperiod. Beredningen föreslås bestå 
av kommunfullmäktiges ordförande och gruppledarna. Den administrative chefen föreslås 
bli sekreterare i beredningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Gruppledarna 
Anna Persson 
Aili Martinsson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
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§ 35 Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 2016/419 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överförmyndarnämnden avlägger rapport vid september månads kommunfullmäktige 
om de åtgärder som nämnden vidtagit med anledning av de brister länsstyrelsen fann vid 
inspektionen av överförmyndarverksamheten 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom för kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Länsstyrelsens protokoll 2017-02-01 över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. 

 Granskning av kommunens biståndshandläggning. 
 
Yrkanden 
 
Cecilia Holmberg (M) yrkar att överförmyndarnämnden avlägger rapport vid september 
månads kommunfullmäktige om de åtgärder som nämnden vidtagit med anledning av de 
brister länsstyrelsen fann vid inspektionen av överförmyndarverksamheten. 
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§ 36 Val av ledamot och ersättare i familjerättsnämnd under Curas direktion 2017/804 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse följande ledamot och ersättare i FAMILJERÄTTSNÄMNDEN under Curas direktion 
för åren 2017-2018: 
 
1 ledamot   1 ersättare 
 
Jan-Åke Berg (S)  Vakant ()  
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med beslut dels i Curas direktion, dels i Ronnebys, Karlshamns och Sölvesborgs 
kommuners kommunfullmäktige kommer Cura att ansvara för kommunernas familjerätt. 
För detta krävs att en familjerättsnämnd inrättas under Curas direktion. 
 
Respektive kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare att representera den 
egna kommunen i familjerättsnämnden. 
 
Enligt kommunallagen 4 kap 23a § väljs ledamöter i kommunalförbunds förbundsstyrelse 
och andra nämnder samt revisorer bland dem som har rösträtt vid val till någon av 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Det är bara till den beslutande församlingen 
(förbundsfullmäktige eller direktionen) som endast ledamöter eller ersättare i 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige som kan bli invalda. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Valberedningens protokoll 2017-03-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 37 Fyllnadsval som ledamot och ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - Sofi 
Wennerberg (MP) och Veronica Blåder (MP) 2015/113 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Rasmus Åkessons (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i nämnden för 
barn, ungdom och skola 
 
att till ny ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola efter Rasmus Åkesson (MP) utse 
Sofi Wennerberg (MP) för åren 2017-2018 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola efter Sofi Wennerberg (MP) utse 
Veronica Blåder (MP) för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2017-03-09 begär Rasmus Åkesson (MP) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Till ny ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola nomineras Sofi Wennerberg (MP) 
och till ny ersättare efter henne nomineras Veronica Blåder (MP). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från Rasmus Åkesson (MP) daterat 2017-03-09 
 Meddelande om nominering från gruppledaren 2017-03-09. 

 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 38 Fyllnadsval som ersättare i gymnasienämnden - Ted Olander (MP) 2015/116 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Veronica Blåders (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
gymnasienämnden 
 
att till ny ersättare i gymnasienämnden efter Veronica Blåder (MP) utse Ted Olander (MP) 
för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-03-08 begär Veronica Blåder (MP) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Till ny ersättare i gymnasienämnden nomineras Ted Olander (MP). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Veronica Blåder (MP) daterad 2017-03-08 
 Meddelande om nominering från gruppledaren 2017-03-09. 

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



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-03-20 

sid 26 av 29 

 

§ 39 Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden - Marco Paulsson (M) 2015/118 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Emanuel Noréns (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden 
 
att till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Emanuel Norén (M) utse Marco Paulsson (M) 
för tiden 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017-03-07 begär Emanuel Norén (M) att få bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Gruppledaren Magnus Gärdebring meddelar att Marco Paulsson (M) nomineras till ny 
ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Emanuel Norén (M) daterad 2017-03-07. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 40 Entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden - Emanuel Norén (M) 
2015/119 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Emanuel Noréns (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse 2017-03-13 begär Emanuel Norén (M) att få bli entledigad från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse 2017-03ö13 från Emanuel Norén (M). 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 41 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden - Anette Höglund (L) 2015/117 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Margareta Noranders (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kulturnämnden och att till ny ersättare efter Margareta Norander (L) utse Anette Höglund 
(L) för tiden 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2017-02-17 begär Margareta Norander (L) att få bli entledigad från 
uppdraget som ersättare i kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail 2017-03-17 från Margareta Norander (L). 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 42 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i omsorgsnämnden - Gun Hedlund (L) och 
Margareta Norander (L) 2015/118 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Gun Hedlund (L) till ny ledamot i omsorgsnämnden efter Marie Brodén (L) och att 
till ny ersättare efter Gun Hedlund (L) utse Margareta Norander (L) för tiden 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2017-02-13, § 15, att entlediga Marie Brodén (L) från 
uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. 
 
I mail 2017-03-17 meddelar gruppledare Paul Hedlund (L) att Gun Hedlund (L) utses till 
ledamot och att Margareta Norander (L) utses till ny ersättare efter henne. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13, § 15. 
 Mail 2017-03-17 från Paul Hedlund (L). 

 
Omsorgsnämnden 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 


