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Plats och tid Rådhussalen, klockan 15:00 – 18:30 (ajournering kl 17:05-17:20)   

Beslutande: Marie Sällström 
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Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Roland Ohlsson (ej § 144) 
Anneli Bengtsson 
Fredrik Nilsson 
Liz Wennerberg (tom 141) 
Liz Wennerberg (from 142) 
Britt Kilsäter (from § 142) 
Lena Häggblad (§ 145) 
Siri Näslund (§ 145) 
Katrin Johansson (§ 145) 
Ingvar Andersson (§ 145) 
 

(S) 
(S) 
(S) 
(MP) 
(MP) 
(M) 
(C) 
(S) 
(S) 
(S) 

Suzanne Svensson 
Kerstin Gustafson 
Johnny Persson 
Sara Månsson Möllergren 
Johanna Karlsson 
Marco Paulsson 
Gert Åkesson 
Per-Ola Mattsson 
Annika Westerlund 
Lena Sandgren 

 

Närvarande 
ersättare: 

  
Patrik Engström (S), Kerstin Linde (S), Bodil Ericsson (L), Kenneth  
Svanberg (L), Karin Johansson (V) 

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare 
Anna Persson, systemadministratör 
Johnny Persson ledamot (S), ej tjänstgörande 

 

Utses att justera: Inger Löfblom Sjöberg (S) och Gertrud Ivarsson (C)  

Paragrafer: 137-153 

Justeringsdatum:  2017-09-22 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
           Inger Löfblom Sjöberg          Gertrud Ivarsson 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2017-09-18   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-09-22 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-10-16 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 137 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Inger Löfblom Sjöberg (S) och Gertrud Ivarsson (C) att justera dagens protokoll.  
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§ 138 Godkännande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg: 
 

- Sverigedemokraternas budgetförslag.  
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§ 139 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) redogör för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.  
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§ 140 Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Liz Wennerberg (MP) 2014/3216 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 10 juli 2017 till och med den 14 
oktober 2018 Liz Wennerberg (MP) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anders 
Thurén (MP). 
 
Bilagor 
 
1 Beslut om ny ersättare - Liz Wennerberg (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 141 Gemensam budgetdebatt 2017/1448 
 
Kommunfullmäktige genomför en gemensam budgetdebatt. Talartiden fördelas enligt 
följande:  
 
Majoriteten 30 minuter 
Övriga gruppledare 10 minuter 
Övriga ledamöter 5 minuter. 
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§ 142 Kommunens budget för år 2018 2017/1448 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa mål och budget för 2018, innefattande verksamhetsmål och indikatorer samt 
drift-, investerings-, resultat- och finansieringsbudget, som kommunens Mål och Budget 
2018 och flerårsplan 2019 och 2020 
 
Fastställd resultatnivå är för år 
2018 26 260 tkr 
2019 19 408 tkr 
2020 33 413 tkr 
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år 
 
2018 225 168 tkr 
2019 340 995 tkr 
2020 399 351 tkr 
 
att fastställa oförändrad skattesats (22,21 kr) för år 2018 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga detta dokument, ”Mål och 
budget 2018 och flerårsplan 2019-2020”, med verksamhetsmålen och indikatorerna 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningsanslag. 
 
Sammanfattning 
 
Koalitionen – Per-Ola Mattsson (S), Gertrud Ivarsson (C) och Paul Hedlund (L) – 
överlämnar förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2020. 
 
Budgetförslag har även inkommit från moderaterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och 
sverigedemokraterna. 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Mål och budget 2018 flerårsplan 2019-2020 
Vänsterpartiets budgetförslag 
Moderaternas budgetförslag 
Mall budgetsiffror 2018 Moderaterna  
Miljöpartiets förslag till kommunprogram 2018 
Sammanställning partiernas budgetförslag 2018, 170905 
Protokoll från Centrala samverkansgruppen 170828 
Kommunstyrelsens förslag 2017-09-05 §  
Sverigedemokraternas budgetförslag 
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Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) med instämmanden av Gertrud Ivarsson (C), Paul Hedlund (L), 
Marco Gustavsson (C), Leif Håkansson (S), Andreas Saleskog (S), Lena Sandgren (S), Tobias 
Folkesson (S), Jan-Åke Berg (S), Kenneth Hake (S), och Fredrik Nilsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Gärdebring (M) med instämmanden av Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren 
(M) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag. 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag. 
 
Jens Henningsson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och vart och ett av de 
därutöver framlagda budgetförslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
 
Samtliga ledamöter som inte tillhör koalitionen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sina egna yrkanden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Ekonomichefen 
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§ 143 Begäran om att utöka Karlshamnsbostäder ABs borgensram med anledning av 
tillbyggnad av Östralycke, etapp 4 husdel 10 2016/3567 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Karlshamnsbostäder AB:s ansökan om utökad borgensram för 2017. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsbostäder AB har inkommit med ansökan om att få utökad borgensram med 181 
mnkr 2017. Anledningen till begäran är om- och tillbyggnad av Östralycke, etapp 4, 
husdel10, vilket är ett förslag som Karlshamnsbostäder tillsammans med Karlshamns 
kommun tagit fram. 
 
Karlshamnsbostäder ABs befintliga borgensram uppgår för 2017 till 875 mnkr och 
beslutades av kommunfullmäktige § 155, 2016-12-19. 
 
Ekonomiavdelningens bedömning 
Karlshamns kommun är beställare av investeringen. Av Karlshamnsbostäder ABs ansökan 
framgår hur genomförandet planeras ske. Vad gäller den ekonomiska effekten hänvisas 
till en principöverenskommelse daterad 2017-06-05. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Östralycke etapp 4, beslut om genomförande 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichefen 
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§ 144 Avgifter, taxor och frister för Räddningstjänsten Västra Blekinge 2018 2017/2639 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa taxa för 2018 i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten Västra 
Blekinges förslag 
 
att fastställa prislistan för övriga tjänster i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten 
Västra Blekinges förslag 
 
att fastställa fristerna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt tillhörande 
övergångsbestämmelser i enlighet med beslutade föreskrifter från MSB (MSBFS 2014:6) 
 
att fastställa taxor för rengöring och brandskyddskontroll för 2017-2018 samt ny löptid för 
taxorna i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinges förslag att gälla 
från och med lagakraftvunnet beslut. 
 
Kenneth Hake (S), Roland Ohlsson (S), Christel Friskopp (S) samt Cecilia Holmberg (M) 
deltar ej i handläggningen av detta ärende.   
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge (222000-0935) har fastställt förslag på 
uppräknade taxor avseende myndighetsutövande samt rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll. 
 
Direktionen har även lagt förslag på nya frister för sotning enligt MSBs föreskrifter och 
allmänna råd (SRVFS 2005:9). Idag finns tre kontrollfrister (två, fyra eller åtta år) medan 
de nya föreskrifterna innebär två olika frister (tre respektive sex år)  
 
Direktionen förslår också kommunfullmäktige att besluta om nya taxor (höjning enligt 
sotningsindex) för rengöring och brandskyddskontroll (sotning).  
 
Beslutsunderlag 
 
1 
2 

Begäran om beslut om nya taxor angående bland annat brandskyddskontroll 
Gällande taxor 

 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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§ 145 Bidrag till Oscar Lundgrens Väggafonder för rivning av och röjning kring Saltsjöbaden 
2017/2779 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ge Stiftens Oscar Lundgrens Väggafonder ett engångsbidrag på maximalt 3 mnkr för 
rivning av och röjning kring Saltsjöbaden i Väggaparken 
 
att tilläggsbudgetera 3 mnkr till kommunstyrelsen verksamhet strategisk utveckling, 
ansvar 214 och verksamhet 14010, ur det egna kapitalet. 
 
Per-Ola Mattsson (S), Annika Westerlund (S), Lena Sandgren (S), Gert Åkesson (C), Iréne 
Ahlstrand Mårlind (M) och Magnus Gärdebring (M) deltar ej i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Sammanfattning 
 
Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder har för Saltsjöbaden i Väggaparken kostnader 
som uppgår till ca 200 tkr i årliga omkostnader. Stiftelsen får genom uthyrning till 
bröllopstillställningar och dylikt in ca 60 tkr och Karlshamns kommun har givit ekonomiskt 
stöd på 150 tkr. 
 
Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder har nu beslutat att arrendera fastigheten 
Karlshamn 5:20 till Ingvar Backhamre och därefter till Stiftelsen Ingvar och Katarina 
Backhamres minne. 
 
På fastigheten kommer de befintliga byggnaderna att rivas och en byggnad att uppföras. 
Huset som uppförs kommer att innehåller ateljé, storkök utställningslokal, konferensrum 
och ett litet museum över paret Backhamres livshistoria och ett litet konstgalleri. 
 
Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne kommer att förvalta fastigheten vilken 
kommer att disponeras av familjen Backhamre. Stiftelsen kommer även att årligen dela ut 
600 tusen kronor i cirka 40 år framöver. Detta genom stipendium till ungdomar för studier 
i ekonomi och juridik, vidareutbildning inom måleri- och bildkonst, bidrag för att stimulera 
kulturell verksamhet, stöttning till miljövård och social hjälpverksamhet.  
 
För att klara av kostnaden för rivning och röjning önskar Stiftelsen för Oscar Lundgrens 
Väggafonder ett extra kapitaltillskott från Karlshamns kommun på maximalt 2 mnkr. 
 
Förslag till finansiering 
 
Medelsanvisning föreslås hanteras genom tilläggsbudgetering med finansiering ur det egna 
kapitalet. Medel motsvarande 2 mnkr föreslås anvisas till verksamheten strategisk 
utveckling, ansvar 214 och verksamhet 14010. Detta innebär att årets resultatbudget 
minskas med 2 mnkr. 
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Yrkanden 
 
Kenneth Hake (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anders Englesson (MP) med instämmande av Jens Henningsson (V)yrkar på återremiss av 
ärendet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på återremiss av ärendet gentemot att avgöra ärendet i dag 
och finner att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras i dag.  
 
Beslutet skickas till  
 
Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder 
Ekonomichefen 
Kommundirektören 
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§ 146 Aktieägaravtal och bolagsordning KhGK Fastighet AB (Karlshamns Golfklubb) 
2017/2003 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna aktieägaravtal och bolagsordning rörande KhGK Fastighet AB 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utse ledamöter i bolaget KhGK Fastighet AB 
 
att Karlshamns kommun ger ett aktieägartillskott om fem miljoner kronor till KhGK 
Fastighet AB som finansieras ur kommunens likvida medel. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 110/2017, följande:  
 
att meddela Karlshamns Golfklubb, att Karlshamns kommun är beredd att medverka i 
projektet att bygga en ny klubbstuga i Mörrum genom att bilda ett gemensamt aktiebolag 
med golfklubben 
 
att Karlshamns kommun tecknar 49 % av aktierna till ett värde om 24 tkr i det nya 
aktiebolaget som finansieras ur kommunens likvida medel 
 
att beslutet förutsätter att samtliga finansiärer går med i projektet 
 
att Karlshamns kommun erhåller ett fullständigt finansieringsförslag samt förslag till 
bolagsordning innan Karlshamns kommun ger ett eventuellt aktieägartillskott till det nya 
aktiebolaget 
 
att kommunfullmäktige ska besluta om bolagsordning och eventuellt aktieägartillskott 
 
att uppdra åt kommundirektören att inhämta fullständigt finansieringsförslag från 
golfklubben och tillsammans med företrädare för golfklubben utarbeta förslag till 
bolagsordning för det nya aktiebolaget. 
 
Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för bolaget KhGK Fastighet AB har nu arbetats 
fram. Dessa handlingar ska nu behandlas av kommunfullmäktige enligt ovan beslut.  
 
Bilagor 
 
1 Aktieägaravtal KhGK Fastighet AB 
2 Bolagsordning KhGK Fastighet AB 
3 Protokollsutdrag KF § 110/2017 Ansökan om medfinansiering till ett nytt klubbhus i 

Mörrum - Karlshamns Golfklubb 
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Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) uppmärksammar ledamöterna på att det i de utsända handlingarna 
finns nya förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för KhGK Fastighet AB. Följande 
ändringar har gjorts:  
 
I aktieägaravtalet under punkt 3, Bolagets verksamhet, har syftet med bolagets verksamhet 
förtydligats. Den nya lydelsen är följande: Bolagets verksamhet består i att inom ramen för 
Karlshamns golfklubbs verksamhet äga och förvalta byggnader och fastigheter samt 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar åt kommunens medlemmar.  
 
I bolagsordningen under § 3, Verksamhet har syftet med bolagets verksamhet förtydligats. 
Den nya lydelsen är följande: Bolagets verksamhet ska vara att inom ramen för Karlshamns 
golfklubbs verksamhet äga och förvalta byggnader och fastigheter samt tillhandahålla 
allmännyttiga anläggningar åt kommunens medlemmar.  
 
I Bolagsordningen under § 7, Revisorer, har ett tillägg gjorts vad gäller lekmannarevisorer. 
Den nya lydelsen är följande: För motsvarande mandatperiod som gäller för bolagets 
revisor ska kommunfullmäktige i Karlshamns kommun äga rätt att utse en 
lekmannarevisor.  
 
Per-Ola Mattsson yrkar på att ovan nämnda ändringar görs i aktieägaravtalet och 
bolagsordningen samt att följande ändring görs i den föreslagna tredje att-satsen: att 
Karlshamns kommun ger ett aktieägartillskott om fem miljoner kronor till KhGK Fastighet 
AB som finansieras ur kommunens likvida medel.  
 
Vidare yrkar Per-Ola Mattsson på att följande ändringar görs i de föreslagna att-satserna: 
Den andra att-satsen bör ändras så att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utse ledamöter i 
bolaget KhGK Fastighet AB och den tredje att-satsen bör ändras så att Karlshamns kommun 
ger ett aktieägartillskott om fem miljoner kronor till KhGK Fastighet AB.  
 
Per-Ola Mattsson (S) med instämmanden av Andreas Saleskog (S), Magnus Gärdebring (M), 
Marco Gustafsson (C) samt Tor Billing (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt 
Per-Ola Mattssons ändringsyrkanden.   
 
Jens Henningsson (V) och Anders Englesson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens justerade förslag gentemot Jens 
Henningssons (V) och Anders Englessons (MP) avslagsyrkanden och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens justerade förslag.  
 
Vidare ställer ordförande proposition på Per-Ola Mattssons (S) ändringsförslag i 
aktieägaravtalet samt i bolagsordningen gentemot att avslå ändringsförslagen och finner 
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Per-Ola Mattssons ändringsförslag.  
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Reservationer 
 
Jens Henningsson (V), Tommy Larsson (V), Anders Englesson (MP), Sara Månsson 
Möllergren (MP), Anna Atmander (MP) och Per Atmander (MP) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Golfklubb 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
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§ 147 Kostpolicy för Karlshamns kommun 2017/1995 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta den reviderade kostpolicyn  
 
att uppdra åt tekniska nämnden att årligen revidera kostpolicyn och föreslå 
kommunfullmäktige eventuella revideringar av densamma  
 
att uppdra åt alla nämnder som berörs av kostpolicyn att ta fram riktlinjer för respektive 
nämnds måltidsverksamheter som tydliggör kostpolicyns intentioner. 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande kostpolicy antogs 2016-03-21 och gällde för år 2016.  
 
Måltidsservice har, tillsammans med tjänstemän från omsorgs- och 
utbildningsförvaltningen, tagit fram ett nytt förslag på styrande dokument (policy) 
gällande all hantering av måltider inom Karlshamns kommun.  
 
Kostpolicyn bygger på livsmedelsverkets måltidsmodell som inkluderar alla måltidens 
delar. Policyn skall leda till en hög och jämn kvalitet på alla måltider som serveras i 
Karlshamns kommuns regi.  
 
Riktlinjer för respektive nämnds måltidsverksamheter behöver sedan tas fram för att 
tydliggöra hur var och en konkret skall jobba med måltider. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 105 2017 Kostpolicy för Karlshamns kommun 
2 Förslag till kostpolicy 
3 Protokollsutdrag Kostpolicy för Karlshamns kommun 
4 Tidigare kostpolicy 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Måltidschef Christina Svensson 
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§ 148 Statistikrapport över ej verkställda beslut inom nämnden för arbete och välfärds 
ansvarsområde, kvartal 2 2017 2017/2621 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att rapporten läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (SoL), till 
kommunfullmäktige rapportera beslut, enligt 4 kap. 1 § SoL, som inte verkställts inom tre 
månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Statistikrapport lämnas, utöver kommunfullmäktige, till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) samt till kommunens revisorer (individbaserade rapporter).  
 
Per kvartal 2 år 2017 finns, inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde, 17 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Samma period finns en beviljad insats 
som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader samt två insatser som verkställts.  
 
Kvartalsrapport och individrapporter har tillställts IVO och kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-26 
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§ 149 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom omsorgsnämnden, 
kvartal 2 2017 2017/2628 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta rapporten till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. Rapporteringen avser 
beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Omsorgsnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-h § 
LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med tabellen nedan 
tillställs kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 2 2017 finns 34 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag ON § 142/2017 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

SoL och LSS inom omsorgsnämnden, kvartal 2 2017 
2 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom 

omsorgsnämnden, kvartal 2 2017 
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§ 150 Interpellation om att förtroendevalda bryter mot rökförbudet - (MP) 2017/3020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta interpellationsdebatten till protokollet.  
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson: 
 
Sedan den 1 juli 2006 gäller rökförbud på arbetstid för anställda i Karlshamns kommun. 
Beslutet fattades av kommunstyrelsen den 24 maj 2005. I ett tilläggsbeslut fattat den 23 
maj 2006 fastställs att förbudet även gäller ”förtroendevalda politiker som fullgör uppdrag 
inom kommunens arbetsområde”. 
 
I tillämpningsanvisningen står följande: ”Det är rökförbud exempelvis i rådhuskvarteret, på 
Tubbarydsområdet, runt boenden i äldre- och handikappomsorgen, vid förskolor, 
fritidsgårdar, skolor och idrottsanläggningar etc. Även om man inte befinner sig inom dessa 
områden är det alltid rökförbud på arbetstid. Observera att fikapaus är arbetstid och att 
det då inte är tillåtet att röka.”  
 
Vidare står det: ”Vad händer om någon mot förmodan inte respekterar beslutet? Ja, det blir 
i första hand enhetschefen som får ta ett samtal med den det berör och utifrån det gå 
vidare. Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda rökavvänjningskurser, som kan vara 
ett alternativ att prova på. Skulle någon under upprepade tillfällen och trots samtal strunta 
i efterlevande av beslutet, kan det leda till disciplinära åtgärder för den enskilde. ” 
  
Jag har ofta sett hur tre ledande politiker (ordföranden och en vice ordförande i 
kommunfullmäktiges presidium samt gruppledaren för ett koalitionsparti) använt 
fikapauser för att röka. Senast vid KS 2017-09-05. Vid ett tidigare tillfälle har jag 
konfronterat en av dessa och påpekat rökförbudet varvid jag fått svaret ”det skiter jag i”. 
 
Det kan på goda grunder befaras att politiker som struntar i sina egna politiska beslut 
saboterar efterlevnaden av dessa, undergräver demokratin och skapar politikerförakt.  
 
Mot denna bakgrund undrar jag:  
 
Hur ser kommunstyrelsens ordförande på det faktum att ledande politiker, tillika 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, öppet bryter mot politiskt fattade beslut? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson lämnar följande svar: 
 
Vi kan konstatera att det råder rökförbud för politiker under tid som politikern fullgör sitt 
uppdrag inom kommunens arbetsområde. 
 
Jag har dock svårt att avgöra om ett sammanträde, där det görs avbrott för fika eller lunch, 
innebär att politikern även under pausen/rasten fullgör sitt uppdrag eller om det står 
personerna i fråga fritt att göra vad de vill under detta avbrott i sammanträdet. 
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§ 151 Handlingar för kännedom september 2017 2016/419 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga handlingarna till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 LS beslut Karlshamn 4:1 
2 LS beslut Långasjönäs 1:46 
3 Beslut RS 170614_p37 
4 Delårsrapport april 2017 
5 Beslutande RS 170614 
6 Följebrev 
7 Revisionsrapport 
8 Delårsbokslut 170630 
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§ 152 Entledigande från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden - Mikael Wigermo (MP) 
2015/114 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Mikael Wigermos (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Mikael Wigermo (MP) begär i skrivelse daterad 2017-08-28 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Begäran om entledigande från Mikael Wigermo (MP). 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 153 Entledigande från uppdrag som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - 
Sandra Ackefjord (S) 2015/113 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Sandra Ackefjords (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i nämnden för 
barn, ungdom och skola. 
 
Sammanfattning 
 
Sandra Ackefjord (S) har meddelat att hon avsägelser sig sina uppdrag i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Meddelande från Sandra Ackefjord (S) 2017-08-01. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 


