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§ 43 Val av justerare / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Jens Henningsson (V) och Göran Svensson (S) att justera dagens protokoll. 
Justeringen äger rum kl. 11:00 torsdagen den 13 april. 
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§ 44 Godkännande av dagordning / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

att godkänna dagordningen med följande tillägg: 
 
- § 89 Fyllnadsval av ledamot och ordförande i festivalkommittén 
- § 90 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola 
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§ 45 Redovisning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens anslag till förfogande / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Yrkanden 
 
Kommunstyrelsens ordförande, Per Ola Mattsson (S), informerar om förbrukade medel av 
kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens anslag till förfogande. Av 
kommunfullmäktiges anslag på 600 tkr återstår 600 tkr och av kommunstyrelsen anslag på 
1000 tkr återstår 550 tkr. 
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§ 46 Besked från länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige - Kenneth Svanberg (L) 
2014/3216 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 20 mars 2017 till och med den  
14 oktober 2018 Kenneth Svanberg (L) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Marie 
Brodén (L). 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Länsstyrelsens beslut 2017-03-20. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 47 Kommunens årsredovisning 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna kommunens årsredovisning för år 2016. 
 
att inte medge någon över- och underskottsreglering. 
 
att tekniska justeringar i 2017 års budget sker enligt bilaga 1. 
 
att för budget 2017 ge kulturnämnden 540 tkr och tekniska nämnden 5 000 tkr i 
tilläggsanslag samt minska kommunstyrelsens anslag till förfogande med 1 000 tkr. 
 
att minska 2017 års avskrivningar med 200 tkr (exkl VA). 
 
att öka 2017 års intäkter för skatter och bidrag med 7 982 tkr. 
 
att med anledning av budgetförändringarna öka det budgeterade resultatet för 2017 från 
14 523 tkr till 18 165 tkr. 
 
att investeringsbudgeten för 2017 ökas med 47 715 tkr till 195 137 tkr och att ökningen 
finansieras med ökad upplåning enligt koalitionens förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2016 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets resultat uppgår till 
plus 15,9 miljoner kronor för kommunen varav VA plus 3,3 miljoner kronor. 
  
I samband med beredningen av 2016 års bokslut har det framkommit behov av 
kompletteringar avseende 2017 års drift- och investeringsbudget. 
 
Den av kommunfullmäktige (160919 § 102) fastställda driftbudgeten för 2017 redovisar en 
resultatnivå på 18 516 tkr. Kommunfullmäktige har därefter (161219 § 153) beslutat att 
utöka nämndernas budgetramar med 3 993 tkr som en följd av lönerevision för 2016. Det 
budgeterade resultatet uppgår därefter till 14 523 tkr.  
 
I samband med beredningen av 2016 års bokslut har framkommit behov av förändringar i 
2017 års drift- och investeringsbudget. 
  
Förändring av driftbudget 2017 
I bilaga 1 redovisas de tekniska justeringar som koalitionen föreslår och som inte är 
resultatpåverkande. 
 
Koalitionen föreslår ingen över- och underskottsreglering avseende 2017 års driftbudget.  
 
Koalitionen föreslår att kulturnämndens budget utökas med -540 tkr för ökad 
lokalkostnad, att tekniska nämndens budget ökas med -5 000 tkr för fastighetsunderhåll 
och att kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 1 000 tkr. 
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Som en följd av lägre investeringsvolym 2016 kommer avskrivningskostnaderna att 
förändras. Ekonomiavdelningen gör bedömning att detta förbättrar resultatnivån med 
cirka 200 tkr (exkl VA). 
 
SKL:s senaste skatte- och bidragsprognos och med beaktande av uppdaterad befolknings-
prognos innebär att intäkterna beräknas bli något högre än vad som gällde vid tillfället för 
budgetbeslutet. Detta beräknas förbättra resultatnivån med 7 982 tkr. 
 
Efter dessa förändringar ligger den budgeterade resultatnivån på 18 165 tkr, vilket är 1 % 
av skatter och bidrag. 
 

Driftbudget Belopp tkr 
Budgeterat resultat KF 160919 18 516 
Extra löneökningar KF 161219 -3 993 
Budgeterat resultat efter KF 14 523 
Tekniska justeringar 0 
Över- och underskottsreglering 0 
Budgeterat resultat efter Ö/U  14 523 
Kulturnämnd, Anpassning bibliotekslokaler -540 
Teknisk nämnd, Fastighetsunderhåll -5 000 
KF anslag till förfogande 1 000 
Budgeterat resultat efter tilläggsbudget  9 983 
Förändrade avskrivningar 200 
Förändring skatter och bidrag 7 982 
Budgeterat resultat efter skatter/bidrag  18 165 

 
Förändring av investeringsbudget 2017 
Koalitionen föreslår att investeringsbudgeten för 2017 ökas med 47 715 tkr beroende bl a 
tidsförskjutningar i pågående projekt och att ökningen finansieras med ökad upplåning.  
 
Tillsammans med fastställd investeringsbudget kommer den budgeterade investerings-
volymen för 2017 därefter att uppgå till 195 137 tkr. Sammanställning på projektnivå 
framgår i bilaga 2.  
 
 

Investeringsbudget 
KF 160919 -147 422  

BUS nämnd -489 Utredning förskoleavdelningar 
Gymnasienämnd -691 Läromedel och IT 

Kommunstyrelse -35 991 Exploateringar -25 020 tkr, övriga projekt – 
10 971 tkr 

Omsorgsnämnd -6 580 Inventarier Östralycke och Ekegården 

Socialnämnd 5 300 Arbetsmiljöåtgärder -200 tkr, Inventarier  
+5 500 tkr 

Fritidsnämnd 13 950 Asarums IP +19 000 tkr, Jössahallen -1 300 tkr, 
Framtidsforum -1 700 tkr och övriga projekt  
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-2 050 tkr 

Teknisk nämnd 15 068 

Torget +6 000 tkr, Tubbaryd +1 200 tkr,  
 Belysning -1 846 tkr, Fordon Maskiner 
 -2 120 tkr, GC väg +4 200 tkr, Hinsetunneln  
+5 000 tkr,  Fastighetsunderhåll   
+5 000 tkr, övriga projekt -2 366 tkr 

Teknisk nämnd VA -38 282 Vattenverk -4 000 tkr, Ledningsnät – 
33 949 tkr, inventarier -333 tkr 

Koalitionens förslag 
investeringsbudget -195 137    

 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Årsredovisning 2016 
2 Dokumentet Bilaga till årsredovisning 2016 nämndernas vhtmått och nämndsmål per 

19 mars 
3 Skrivelse ÅR Resregl o Kb inv - 2016 170314 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) med bifall från Magnus Gärdebring (M) och Jens Henningsson (V) 
yrkar följande tillägg: Att kommunstyrelsen får i uppdrag att till nästa bokslut initiera 
arbetet med ett miljöbokslut. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till Anders Engelssons (MP) mfl tilläggsyrkande. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Paul Hedlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Anders Engelssons (MP) mfl tilläggsyrkande och finner 
att det avslagits. 
 
Omröstning 
 
Votering begärs och följande propositionsordning fastställs; 
Ledamot som bifaller tilläggsyrkandet röstar JA 
Ledamot som avslår tilläggsyrkandet röstar NEJ 
 
Namn JA NEJ AVSTÅR 
Marie Sällström (S)  X  
Gert Åkesson (C)  X  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) X   
Per-Ola Mattsson (S)  X  
Annika Westerlund (S)  X  
Inger Löfblom Sjöberg (S)  X  
Roland Olsson (S)  X  
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Jan Bremberg (S)  X  
Jan-Åke Berg (S)  X  
Anneli Bengtsson (S)  X  
Anders Karlsson (S)  X  
Fredrik Nilsson (S)  X  
Lena Sandgren (S)  X  
Anki Hansson (S)  X  
Kenneth Hake (S)  X  
Johnny Persson (S)  X  
Christel Friskopp (S)  X  
Katrin Johansson (S)  X  
Göran Svensson (S)  X  
Vivianne Andersson (S)  X  
Leif Håkansson (S)  X  
Ingrid Hagberg-Hake (S)  X  
Siri Näslund (S)  X  
Gertrud Ivarsson (C)  X  
Marco Gustavsson (S)  X  
Paul Hedlund (L)  X  
Carl-Eric Birgersson (M) X   
Elin Petersson (M) X   
Magnus Gärdebring (M) X   
Anna Arlid (M) X   
Britt Kilsäter (M)   X 
Magnus Sandgren (M) X   
Bärthil Ottosson (M)   X 
Cecilia Holmberg (M)   X 
Emanuel Norén (M)  X  
Anders Englesson (MP) X   
Sara Månsson-Möllergren (MP) X   
Anna Atmander (MP) X   
Anders Thurén (MP) X   
Per Atmander (MP) X   
Tor Billing (SD)  X  
Tommy Strannemalm (S)  X  
Görgen Lennarthsson (SD)  X  
Ulf Lind (SD)  X  
Gudrun Johansson (SD)  X  
Mona Wettergren (SD)  X  
Jens Henningsson (V) X   
Tommy Larsson (V) X   
Summa 13 32 3 
 
Voteringen utfaller med 13 ja-röster, 32 nej-röster och 3 som avstår. Kommunfullmäktige 
har således beslut avslå tilläggsyrkandet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Ekonomichefen 
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§ 48 Revisionsberättelse för år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med godkännande ta informationen till dagens protokoll 
 
att de förtroendevalda revisorerna beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2017-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kommunstyrelsens och nämnderna ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2015 godkänns. Till revisionsberättelsen hör: 
 

- Revisorernas redogörelse 
- De sakkunnigas rapport från granskning av årsredovisningen 
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen. 

 
Revisionens ordförande Lars Beckman föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Revisionsberättelse för år 2016 
3 Rapport granskning årsredovisning 2016 Karlshamns kommun 
3 Revisorernas redogörelse för år 2016 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 49 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
år 2016 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
Per-Ola Mattsson (S), Elin Petersson (M), Bärthil Ottosson (M), Annika Westerlund (S), 
Lena Sandgren (S), Gertrud Ivarsson (C), Marco Gustafsson (C), Magnus Gärdebring (M), 
Tommy Strannemalm (SD), Marie Sällström (S), Jan-Åke Berg (S), Magnus Sandgren (M) 
Anna Arlid (M), Jan Bremberg (S), Vivianne Andersson (S), Tobias Folkesson (S), Anders 
Englesson (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Leif Håkansson (S), Göran Svensson (S), Tor 
Billing (SD), Ulf Lind (SD) och Paul Hedlund (L). 
 
Gert Åkesson (C) tjänstgör som ordförande vid ärendets handläggning. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektören 
Revisorerna 
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§ 50 Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Jan Bremberg (S), Magnus Sandgren (M), Görgen Lennarthsson (SD), Ulf Lind (SD) och  
Anders Thurén (MP). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i byggnadsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Revisorerna 
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§ 51 Ansvarsfrihet för fritidsnämnden år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Magnus Sandgren (M), Siri Näslund (S), Anna Arlid (M) och Görgen Lennarthsson (SD). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i fritidsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Revisorerna 
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§ 52 Ansvarsfrihet för gymnasienämnden år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att gymnasienämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Paul Hedlund (L), Cecilia Holmberg (M), Johnny Persson (S), Fredrik Nilsson (S), Elin 
Petersson (M) och Mona Wettergren (SD). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i gymnasienämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Revisorerna 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-04-10 

sid 18 av 57 

§ 53 Ansvarsfrihet för kulturnämnden år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Lena Sandgren (S), Cecilia Holmberg (M) och Mona Wettergren (SD).  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kulturnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Revisorerna 
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§ 54 Ansvarsfrihet för nämnden för barn, ungdom och skola år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att nämnden för barn, ungdom och skola och de enskilda förtroendevalda i nämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Tobias Folkesson (S), Anna Arlid (M) och Mona Wettergren (SD).  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola ansvarsfrihet och tillstyrker 
att kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Revisorerna 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-04-10 

sid 20 av 57 

§ 55 Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Leif Håkansson (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Gudrun Johansson (SD) och Emanuel 
Norén (M). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i omsorgsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 
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§ 56 Ansvarsfrihet för socialnämnden år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Jan-Åke Berg (S), Ingrid Hagberg Hake (S), Roland Olsson (S), Gudrun Johansson (SD) och 
Emanuel Norén (M). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i socialnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Revisorerna 
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§ 57 Ansvarsfrihet för tekniska nämnden år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att tekniska nämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Britt Kilsäter (M), Anneli Bengtsson (S), Katrin Johansson (S) och Tor Billing (SD). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i tekniska nämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Revisorerna 
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§ 58 Ansvarsfrihet för valnämnden år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Marie Sällström (S), Britt Kilsäter (M) och Inger Löfblom Sjöberg (S). 
 
Gert Åkesson (C) tjänstgör som ordförande vid ärendets handläggning. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i valnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Revisorerna 
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§ 59 Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Cecilia Holmberg (M), Göran Svensson (S) och Emanuel Norén (M). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i överförmyndarnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Revisorerna 
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§ 60 Ansvarsfrihet för Stadsvapnet i Karlshamn AB år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Sandgren (M), Annika Westerlund (S), Anders Karlsson (S),  
Elin Petersson (M), Tommy Strannemalm (SD) och Anders Englesson (MP).  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar styrelseledamöterna i Stadsvapnet i Karlshamn AB ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Revisorerna 
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§ 61 Ansvarsfrihet för Karlshamnsbostäder AB år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att Karlshamnsbostäder AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Magnus Gärdebring (M) och Ulf Lind (S).  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar styrelseledamöterna i Karlshamnsbostäder AB ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Revisorerna 
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§ 62 Ansvarsfrihet för Karlshamn Energi AB år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att Karlshamn Energi AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Ingrid Hagberg-Hake (S). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar styrelseledamöterna i Karlshamn Energi AB ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Revisorerna 
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§ 63 Ansvarsfrihet för Karlshamnsfastigheter AB år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att Karlshamnsfastigheter AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Vivianne Andersson (S), Gudrun Johansson (SD) och Carl-Eric Birgersson (M). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar styrelseledamöterna i Karlshamnsfastigheter AB ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Revisorer 
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§ 64 Ansvarsfrihet för Karlshamns Hamn AB år 2016 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att Karlshamns Hamn AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Gert Åkeson (C), Bärthil Ottosson (M), Tor Billing (SD) och Inger Löfblom Sjöberg (S). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar styrelseledamöterna i Karlshamns Hamn AB ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB 
Revisorerna 
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§ 65 Årsredovisning år 2016 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2017/783 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med godkännande ta årsredovisningen för 2016, revisionsberättelse samt rapport över 
granskning av årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling till dagens 
protokoll, samt 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Jan-Åke Berg (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) och Britt Kilsäter (M). 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har granskat årsredovisningen och direktionens förvaltning i Kommunsamverkan 
Cura Individutveckling för år 2016. Granskningen har utförts enligt kommunallag, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets 
revisionsreglemente.  
 
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i 
bilagd rapport över granskning av årsredovisningen och i tidigare under 2016 avlämnade 
revisionsrapporter. Det senare avser förbundets delårsrapport och en uppföljande granskning 
av styrning och uppföljning som genomfördes 2010.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Årsredovisning 2016 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
 Revisionsberättelse för år 2016 
 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2016 

 
Bilagor 
1 Årsredovisning 2016 
2 Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 
3 Revisionsberättelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Revisorerna kommunsamverkan Cura Individutveckling 
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§ 66 Årsredovisning år 2016 för Räddningstjänsten Västra Blekinge 2017/1124 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med godkännande ta årsredovisningen för år 2016, revisionsberättelsen samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport för Räddningstjänsten Västra Blekinge till 
dagens protokoll 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Kenneth Hake (S), Roland Ohlsson (S), Katrin Johansson (S), Christel Friskopp (S) och 
Cecilia Holmberg (M). 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge har granskat årsredovisningen och 
direktionens förvaltning i Räddningstjänsten Västra Blekinge för rå 2016. Granskningen 
har utförts enligt kommunallag och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Årsredovisning Räddningstjänsten Västra Blekinge 2016  
2 Revisionsrapport  - granskning av 
3 Revisionsberättelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 67 Årsredovisning år 2016 för Västblekinge Miljö AB 2017/1124 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med godkännande ta årsredovisningen för år 2016, revisionsberättelsen samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport för Västblekinge Miljö AB till dagens protokoll 
 
att bevilja Västblekinge Miljö AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid ärendets handläggning; 
 
Carl-Eric Birgersson (M) och Johnny Persson (S). 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Västblekinge Miljö AB har granskat bolagets verksamhet för år 2016. 
Revisorerna tillstyrker att Västblekinge Miljö AB:s årsredovisning godkänns och att 
bolagets styrelse beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Årsredovisning 2016 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Revisorerna Västblekinge Miljö AB 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 68 Motion om otillåtna containrar 2016/1610 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) har i motion daterad 2016-04-22 föreslagit att Karlshamns 
kommun utarbetar en rutin för hur insamlingscontainrar på kommunal mark ska hanteras.  
 
Motionären menar att det på flera återvinningsstationer i Karlshamn står 
insamlingscontainrar för kläder utan information och relevant märkning. På en vanligt 
förekommande variant står det bara “klädinsamling” utan information i övrigt. Ingen vet 
vem som äger containern och i vilket syfte kläderna samlas. Kommunen äger marken men 
insamlingsföretaget FTI hyr marken för sina containrar för plast, papper och dylikt. På 
denna yta har någon smugit dit sina containrar utan att fråga, än mindre betalat hyra. 
 
Det finns kommuner, t.ex. Landskrona, som har tagit itu med det här problemet och arbetat 
fram en rutin för hur man ska hantera insamlingscontainrar på kommunal mark. Den 
innebär bland annat att otillåtna containrar forslas bort. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-08-23 remitterat ärendet till 
markförvaltaren för yttrande.  
 
Markförvaltaren har i yttrande 2016-11-24 angivit att han ställer sig positiv till 
utarbetandet av en rutin för hantering av otillåtna insamlingscontainrar.  
 
Mot bakgrund av ovanstående redovisning bör motionen bifallas. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om otillåtna containrar 
2 Yttrande om otillåtna containrar (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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§ 69 Motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i 
kommunen - (M) 2016/2100 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) och Cecilia Holmberg (M) föreslår i en motion daterad 2016-05-30 att 
kommunen ska öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i 
kommunen. Motionärerna menar att man genom att göra det möjligt för andra aktörer att 
erbjuda SFI, dels kan minska trycket på kommunens verksamhet men också öppna upp för 
fler möjligheter att lära sig svenska. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-08-23 remitterat ärendet till 
gymnasienämnden för yttrande. 
 
Gymnasienämnden har i yttrande 2016-11-28 angivit följande: Gymnasienämnden har 
ombetts att yttra sig över en motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd 
kompetens att erbjuda SFI i kommunen. Gymnasienämndens presidium menar att förslaget 
inte ligger inom gymnasienämndens verksamhetsområde. 
 
Inom Vägga vuxenutbildning erbjuds eleverna en sammanhållen språkutbildning med 
möjligheter att kombinera SFI med andra skolformer. Denna kombination ser vi som en av 
framgångsfaktorerna till att våra studerande på kortare tid når fram till en 
yrkesverksamhet eller kompletterande högskolestudier. 
 
Karlshamns kommuns vuxenutbildning har under många år bedrivit SFI-undervisning i 
egen kommunal regi. Situationen för många nyanlända är svår då de väntar på de olika 
migrationsboendena på att få sitt uppehållstillstånd och sitt personnummer (de fyra sista 
siffrorna). Vägga vuxenutbildning är den verksamhet som bedriver SFI-undervisningen 
idag. Situationen har varit ansträngd under de senaste tre åren men verksamheten har 
klarat av att erbjuda SFI-undervisning inom stipulerad tid med ett undantag och det var i 
mars 2016. I april 2016 var SFI-antagningarna åter i fas. 
För att få ta del av SFI-undervisning måste personen ha fått sina fyra sista siffror oavsett 
vilken utbildningsaktör som erbjuder SFI-undervisningen. Då Karlshamns kommun 
erbjuder SFI-undervisning inom den stipulerade tiden, 1 månad för flyktingar och 3 
månader för direktinvandrare ser vi som ansvariga för den kommunala undervisningen 
inom SFI inte på vilket sätt fler aktörer skulle påskynda integrationen gällande 
språkinlärningen.  
 
Den kommunala SFI-undervisningen erbjuder idag: 
 

- den nyanlände SFI-undervisning inom stipulerad tid, 
- på individens nivå i något av de 3 spåren, 
- ett akademiskt snabbspår, 
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- snabbspåret fortsätter även inom den grundläggande vuxenutbildningen 
innehållande svenska som andraspråk och samhällskunskap, 

- elever som behöver extra stöd i ett visst moment erbjuds extraundervisning i 
verksamhetens s.k. ”arena”, denna tid är utöver ordinarie SFI-lektioner, 

- yrkes-SFI ingår som en del i undervisningen, 
- möjlighet att studera kurser på grundläggande/gymnasiala vux i kombination med 

SFI-undervisningen, 
- SFI-undervisning bedrivs året om, även under sommaren för elever tillhörande 

etableringen och migrationsboendena, 
- undervisningen genomförs och betygssätt av behöriga legitimerade lärare. 

 
Mot bakgrund av detta ser ansvariga för SFI-undervisningen inte att det föreligger ett 
behov av fler aktörer. 
 
Överväganden 
 
Gymnasienämndens presidium och koalitionen gör följande övervägande: 
 
I motionen beskrivs att det finns "många både äldre och yngre vuxna människor som är 
placerade på våra flyktingboenden runt om i kommunen". Dessa människor bor inte på 
våra (kommunens) boenden utan på Migrationsverkets boenden. De avvaktar beslut om 
uppehållstillstånd. Ansvaret för dessa åvilar Migrationsverket, som då också ansvarar för 
eventuell svenskundervisning.  
 
Kommunens ansvar inträder först när uppehållstillstånd har beviljats och 
kommunplacering skett och personen har erhållit fullständigt personnummer, dvs de fyra 
sista siffrorna. Först därefter inträder kommunens (gymnasienämndens) ansvar för SFI. 
SFI i Karlshamn uppfyller för närvarande gällande regler för att erbjuda SFI för samtliga 
sökande inom tidsramen. 
 
Gymnasienämndens ansvarsområde omfattar således inte eventuell svenskundervisning på 
flyktingboenden. Motionen bör därför avslås med hänvisning till att förslaget inte ligger 
inom gymnasienämndens verksamhetsområde.  
 
Bilagor 
 
1 Motion angående fler aktörer kan erbjuda SFI 
2 Protokollsutdrag Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd 

kompetens att erbjuda SFI 
3 Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att 

erbjuda SFI 
4 Svar till gymnasienämnden från Vägga vuxenutbildning 
5 Förklaring till koalitionens ställningstagande ang "Motion angående fler aktörer kan 

erbjuda SFI" 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar i första hand återremiss och i andra hand bifall till motionen. 
 
Paul Hedlund (L) och Annelie Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer först proposition på Elin Peterssons (M) återremissyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Härefter 
ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Elin Peterssons (M) yrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 70 Upphävande av skogspolicyn 2017/403 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att upphäva skogspolicyn. antagen 2009-02-02 KF § 4. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun äger omkring 1800 hektar skogsmark. Av denna areal är 700 hektar 
naturreservat och resterande yta produktionsskog och bostadsnära skog.  
 
Riktlinjerna för skötseln av kommunens skog sköts enligt en skogspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige 2009-02-02 och en grön skogsbruksplan som är upprättad 2011.  
 
Tekniska nämnden föreslår att skogspolicyn upphävs och ersätts med riktlinjer som hanteras 
av ansvarig nämnd. Förslaget ligger i linje med kommunens principer för styrdokument. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 27/2017 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns 

skogsinnehav 
2 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav 
3 7.38 Skogspolicy 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Författningssamlingen 
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§ 71 Ändring av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förbundsordning 2017/98 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna de föreslagna ändringarna under förutsättning att även de övriga 
medlemskommunerna gör likadant. Ändringarna äger i så fall giltighet fr o m månaden efter det 
sist fattade godkännandebeslutet hos medlemmarna. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har i skrivelse (odaterad), efter 
direktionsbeslut 2016-12-16, tillskrivit alla fem medlemskommuner med ett förslag till 
ändringar av förbundsordningen. 
 
Ändringarna avser dels förbundets ändamål, dels formerna för kostnadstäckningen för 
förbundets verksamheter. 
 
Vad gäller förbundets ändamål består förändringen i att det allmänna ändamålet med 
förbundet specificeras en punktlista där varje uppdrag mer i detalj anges och kopplas till 
bakomliggande lagrum (§ 1 stycke 3). 
 
Vad gäller formerna för kostnadstäckningen för förbundets olika uppdrag och 
verksamheter anges i § 7 stycke 3 på vilket sätt respektive verksamhet skall finansieras 
och, i förekommande fall, fördelningsmekanismerna för detta mellan medlemmarna. 
 
De tillägg till förbundets ändamål som föreslås hanteras idag av kommunens socialnämnd 
och berör adoptioner, faderskapsutredningar och vårdnadsfrågor.  
 
Bedömning 
 
De av förbundet föreslagna ändringarna bör godkännas. 
Beaktat att likalydande beslut skall fattas av alla medlemskommunernas 
kommunfullmäktigeförsamlingar, föreslås att giltigheten för de aktuella ändringarna äger 
rum fr o m månaden efter det att alla medlemskommunerna fattat likalydande beslut 
angående de föreslagna förändringarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ändring av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förbundsordning 
2 Förslag på ny förbundsordning 
3 Förbundsordning beslutad 2011-03-18 
4 Ansvarsområden överflyttning till Cura 
 
Beslutet skickas till 
 
Cura Individutveckling 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
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§ 72 Byte av namn på socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd 2017/704 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att byta namn på socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd. 
 
att anta reglemente för nämnden för arbete och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott (2017-01-17 § 3) om 
förnyad annonsering av förvaltningschef till förvaltningen för social utveckling uppkom 
förslag om namnändring på förvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 
2017 § 23 att ändra namnet på förvaltningen för social utveckling till förvaltningen för 
arbete och välfärd. 
 
I samband med namnbytet har förslag uppkommit om att även namnet på underliggande 
nämnd ska ändras, från socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd.  
 
En följd av beslutet blir att namnet behöver bytas ut i reglementet.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse – Förslag om byte av namn på socialnämnden (2017-02-16) 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Socialnämnden 
Förvaltningschef 
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§ 73 Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 2017/1228 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa sammanträdestiderna för år 2018 i enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Följande förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige har utarbetats:  
 
Kommunfullmäktige 
kl. 17.00- 
19 februari 
19 mars 
9 april 
21 maj 
18 juni 
17 september (startar ev tidigare) 
22 oktober 
19 november 
17 december 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och styrelser 
Administrativ chef 
Hemsidan 
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§ 74 Inkomna motioner april 2017/452 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i april. Enligt rutinerna ska 
de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Motion om att neka upplåtelse av kommunägd mark till cirkusar där uppvisande av 
djur ingår – Anderas Saleskog (S), Siri Näslund (S), Anki Hansson (S), Tobias 
Folkesson (S) 

 
Bilagor 
1 Motion djurcirkus 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 75 Entledigande från uppdrag som ersättare i fritidsnämnden - Emma Mattsson (S) 
2015/115 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Emma Mattssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-03-26 har Emma Mattsson (S) meddelat att hon önskar avsäga sig 
uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Emma Mattsson (S) daterad 2017-03-26. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 76 Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Sofia Olsson (S) 
2015/118 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Sofia Olssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-03-22 har Sofia Olsson (S) begärt att bli entledigad från uppdraget 
som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Sofia Olsson (S) daterad 2017-03-22. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 77 Fyllnasval av revisor - Lisiana Nurhadi (SD) 2015/121 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Bodil Äikäs (SD) avsägelse från uppdrag som revisor 
 
att utse Lisiana Nurhadi (SD) till ny revisor efter Bodil Äikäs (SD) för tiden till och med 
avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 2018 års verksamhet 
 
att utse Lisiana Nurhadi (SD) till ny lekmannarevisor i Räddningstjänsten Västra Blekinge 
efter Bodil Äikäs (SD) för tiden till och med avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 
2018 års verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2016-12-06 har Bodil Äikäs (SD) begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som revisor på grund av flytt från kommunen. 
 
Tommy Strannemalm (SD) har i e-post daterad 2017-04-06 meddelat att de nominerar 
Lisiana Nurhadi (SD) till ny revisor efter Bodil Äikäs (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Bodil Äikäs (SD) daterad 2016-12-16. 
 Skrivelse från Tommy Strannemalm (SD) daterad 2017-04-07. 

 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Lönechefen 
Lisiana Nurhadi 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 78 Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Imad Omairat (S) 2015/360 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Imad Omairat (S) till nämndeman i Blekinge tingsrätt efter Robert Sandelin (S) för 
tiden t o m 2019-12-31. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har 2017-02-13, § 12, entledigat Robert Sandelin (S) från uppdraget 
som nämndeman i Blekinge tingsrätt. 
 
Imad Omairat (S) nomineras till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-04-04. 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Imad Omairat 
Matrikeln 
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§ 79 Fyllnadsval av ersättare i gymnasienämnden - Xhani Bardi (S) 2015/116 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Xhani Bardi (S) till ny ersättare i gymnasienämnden efter Robert Sandelin (S) för 
åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-13, § 13, att entlediga Robert Sandelin (S) från 
uppdraget som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Xhani Bardi (S) nomineras till ny ersättare i nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från gruppledare Per-Ola Mattsson (S) 2017-04-04. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Xhani Bardi 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 80 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - Lennart Eriksson (S) 
2015/113 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Torgny Lindqvists (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i nämnden för 
barn, ungdom och skola 
 
att utse Lennart Eriksson (S) till ny ersättare efter Torgny Lindqvist (S) i nämnden för 
barn, ungdom och skola för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-03-28 har Torgny Lindqvist (S) begärt att bli entledigad från 
uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola.  
 
Lennart Eriksson (S) nomineras till ny ersättare i nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Torgny Lindqvist (S) daterad 2017-03-28. 
 Mail från gruppledare Per-Ola Mattsson (S) 2017-04-04. 

 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Lennart Eriksson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 81 Entledigande från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden - Mano Hakimy (S) 
2015/114 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Mano Hakimys (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-03-28 har Mano Hakimy (S) begärt att bli entledigad från 
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden på grund av studier. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Mano Hakimy (S) daterad 2017-03-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-04-10 

sid 49 av 57 

§ 82 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Mano Hakimy (S) 
2014/3216 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Mano Hakimys (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-03-28 begär Mano Hakimy (S) att bli entledigad från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige på grund av studier. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Mano Hakimy (S) daterad 2017-03-28. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 83 Entledigande från uppdraget som ersättare i valnämnden - Mano Hakimy (S) 2015/122 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Mano Hakimys (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-03-28 begär Mano Hakimy (S) att bli entledigad från uppdraget 
som ersättare i valnämnden på grund av studier. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Mano Hakimy (S) daterad 2017-03-28. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 84 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Carin Erlandsson (M) 
2014/3216 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Carin Erlandssons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-04-07 begär Carin Erlandsson (M) att bli entledigad från 
uppdragets om ledamot i kommunfullmäktige på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Carin Erlandsson daterad 2017-04-07. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 85 Entledigande från uppdrag som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - Ann-
Chatrin Ljunglöf (S) 2015/113 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Ann-Chatrin Ljunglöfs (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i nämnden för 
barn, ungdom och skola. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-04-07 har Ann-Chatrin Ljunglöf (S) begärt att bli entledigade från 
uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Ann-Chatrin Ljunglöf (S) daterad 2017-04-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 86 Val av ersättare i familjerättsnämnd under Curas direktion - Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 
2017/804 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) till ersättare i FAMILJERÄTTSNÄMNDEN under Curas 
direktion för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20 att utse Jan-Åke Berg (S) som ledamot i 
familjerättsnämnden. Platsen som ersättare lämnades vakant. 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) nomineras som ersättare i familjerättsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från gruppledare Magnus Gärdebring (M). 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
Matrikeln 
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§ 87 Val av ersättare i socialnämnden - Elin Petersson (M) 2015/119 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Elin Petersson (M) till ersättare i socialnämnden efter Emanuel Norén (M) för åren 
2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20, § 40, att entlediga Emanuel Norén (M) från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Elin Petersson (M) nomineras till ny ersättare i nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från gruppledare Magnus Gärdebring (M). 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Elin Petersson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 88 Fråga om nedskräpning - (MP) 2017/1504 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att medge att Anders Englesson (MP) ställer följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 
 Angående nedskräpning 
 

Våren 2016 inlämnades och besvarades en motion från Miljöpartiet gällande 
anslutning till nätverket ”Håll Sverige rent”.  
Majoriteten av kommunfullmäktige ansåg att Karlshamn inte ska ansluta sig till 
nätverket med motiveringen att det viktigaste av det som erbjuds genom ett 
medlemskap kan erhållas ändå. I svaret påpekas också att ”Oavsett om kommunen är 
medlem eller ej kan kommunen anordna kampanjer tillsammans med Håll Sverige 
rent, delta i utbildningar mm.” 
 
Ungefär ett år har gått och Karlshamn är minst lika skräpigt som för ett år sedan. I en 
artikel i Sydöstran den 28 mars ryter en ansvarstagande kommunmedborgare till mot 
nedskräpningen. I artikeln säger nämnde kommunmedborgare ”aldrig har det sett så 
illa ut som det gör nu”. Vidare säger han ”Problemet är ju att skräpet leder till mer 
skräp.” 
Att det är precis som sägs i artikeln kan vem som vill förvissa sig om genom att titta 
längs vägrenar och vid parkeringar längs vägar i kommunen. Nedskräpningen är också 
tydlig i och kring parkeringar vid varuhus och köpcentra. 
 
Under den debatt som föregick beslutet att avslå förslaget att ansluta kommunen till 
nätverket Håll Sverige rent, uppfattade vi att kommunen hade för avsikt att genomföra 
det mesta av det som en anslutning till nätverket skulle medföra. Denna uppfattning 
bibringades vi inte minst av koalitionen hävdade att nedskräpningsfrågan bäst löses 
genom samverkan mellan kommunens förvaltningar. ”Att samhällsbyggnads-
förvaltningen med stöd av miljöstrategen identifierar och inleder en insats mot de 
områden där problemen är som störst är en väg att gå.” Så skriver koalitionen i sitt 
svar och sedan fortsätter de ”Det går också att sprida kunskapen om nedskräpning i 
skolor där utbildningsförvaltningen med stöd av miljöstrategen kan genomföra en 
utbildningsinsats.” 
Vår uppfattning är alltså att trots de fina orden som uttalades och skrevs angående 
nedskräpning för ett år sedan har nedskräpningen bara blivit värre. 
 
Mot denna bakgrund undrar vi om kommunalrådet har en annan uppfattning. 
Och om så är fallet varför det inte syns och varför inget hörts om 
utbildningsinsatser, skräpplockardagar eller samverkan mellan kommunens 
förvaltningar för att bekämpa den pågående nedskräpningen? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) svarar vid sammanträdet. 
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§ 89 Fyllnadsval av ledamot och ordförande i festivalkommittén 2014/4016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att entlediga Suzanne Svensson (S) från uppdraget som ordförande i festivalkommittén 
 
att utse Marie Sällström (S) som ledamot efter Suzanne Svensson (S) i festivalkommittén 
för åren 2017-2018 
 
att utse Christel Friskopp (S) till ordförande i festivalkommittén för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse 2017-04-07 begär Suzanne Svensson (S) att bli entledigad från uppdraget som 
ordförande i festivalkommittén. 
 
Till ny ledamot nomineras Marie Sällström (S) och till ny ordförande nomineras Christel 
Friskopp (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Suzanne Svensson (S) 
 
Beslutet skickas till 
 
Festivalkommittén 
Christel Friskopp 
Marie Sällström 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 90 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - Artur Hulu (M) 
2015/113 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Artur Hulu (M) till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola efter 
Richard Holmberg (M) för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-13, § 21, beslutades att entlediga 
Emanuel Norén (M) från uppdraget som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola. 
Till ny ledamot utsågs Richard Holmberg (M) men något fyllnadsval som ersättare efter 
honom gjordes inte.  
 
Till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola nomineras Artur Hulu (M). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Avsägelse 2016-12-19 från Emanuel Norén (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Artur Hulu 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 


