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Närvarande 
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Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, utredningssekreterare 
Samuel Henningsson, VD Netport, §§ 154-157 

 

Utses att justera: Lena Sandgren (S) och Ulf Lind (SD)  

Paragrafer: 154-172 

Justeringsdatum:  2017-10-27 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
           Lena Sandgren                                    Ulf Lind 
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§ 154 Val av justerare / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Lena Sandgren (S) och Ulf Lind (SD) att justera dagens protokoll. 
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§ 155 Godkännande av dagordning / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande ändringar: 
 

- ärende 12, Revidering av riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar, utgår 
eftersom det inte är ett ärende fullmäktige ska besluta om. 
 

- ärende 20 tillkommer, Fråga om planerad nybyggnation på Saltsjöbaden. 
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§ 156 Redovisning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson redogör för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
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§ 157 Information från VD Samuel Henningsson om ny strategi för NetPort Science Park 
2017/3232 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Samuel Henningsson, VD NetPort Science Park, informerar om NetPorts nya strategi för 
åren 2017-2035.  
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§ 158 Förslag till taxor och avgifter inom BUS-nämndens verksamhetsområde 2017/2099 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa taxor och avgifter inom BUS-nämndens verksamhetsområde, att gälla från och 
med 2018-01-01. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för Barn, ungdom och skola har i beslut 2017-06-14 § 83 föreslagit 
kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för nämndens verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsen återremitterade förslaget för fortsatt beredning och en översyn är nu 
gjord för att säkerställa likvärdigheten mellan verksamheterna. 
 
Förslaget innebär en höjning av avgifterna inom Musikskolan samt att nya avgifter för 
betygsrelaterade frågor fastställs. I övrigt fastställs taxor i enlighet med tidigare beslutad 
taxa för kopiering och avskrift av allmänna handlingar. 
 
Avgifter BUS 
    Hämtas Skickas postförskott  
    
Utskrift av nytt slutbetyg från 100 kr 140 kr 
dator  
       
Utskrift nytt slutbetyg som  300 kr 340 kr  
ej finns i dator 
                   Nya avgifter 
Utskrift av gammalt betyg  400 kr 440 kr  
från betygskataloger 
 
Betygskopia, vidimerade  5 kr 5 kr + porto 
  
Avskrift av skolbetyg  180 kr Befintlig från författningssamling 
  
 
Avgifter Musikskolan 
 
Terminsavgift ÅK 4- GY  600 kr 
(Nuvarande avgift ÅK 4-9 300kr)  
(Nuvarande GY 500 kr) 
 
Terminsavgift (ÅK 3)   300 kr     Höjning 
(Nuvarande avgift ÅK 3 300 kr) 
 
Instrumenthyra (ÅK 4-)  200 kr 
ämneskurser 
(Nuvarande avgift, gratis ÅK 3, därefter 200kr)  
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Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till taxor och avgifter för BUS-nämnden 
2 Protokollsutdrag BUS 2017-06-14 § 83 Förslag till taxor, avgifter och 

ersättningar inom BUS-nämndens ansvar 
3 Protokollsutdrag KS § 195/2017 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom 

nämnden för barn, ungdom och skolas verksamhetsområde 
 
Yrkanden 
 
Tommy Larsson (V) yrkar att avgifterna för musikskolan och instrumenthyra lämnas 
oförändrade.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Tommy Larssons (V) yrkande gentemot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
BUS-nämnden 
Författningssamlingen 
Ekonom Lotta Lindskog 
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§ 159 Förslag till taxor och avgifter inom gymnasienämndens verksamhetsområde 2017/2099 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa taxor och avgifter inom gymnasienämndens verksamhetsområde enligt nedan 
att gälla från och med 2018-01-01. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasienämnden har 2017-06-15, § 54, beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och avgifter inom gymnasienämndens ansvarsområde för 2018.  
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt 
underlag för taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa 
likvärdigheten mellan verksamheterna. Inga avgifter är förändrade inom 
gymnasienämndens verksamheter. 
 
I samband med översynen har gymnasienämnden även beslutat om ersättningar rörande 
förlorade nycklar, busskort, laddare till datorer etc. Vad gäller ersättningar är det 
respektive nämnd som beslutar om dem, de går inte vidare för beslut i 
kommunfullmäktige.  
 
Avgifter gymnasieskolan 
   

Hämtas Skickas postförskott  
Utskrift av nytt slutbetyg från 100 kr 140 kr   
dator 
 
Utskrift nytt slutbetyg som 300 kr 340 kr    
ej finns i dator 
 
Utskrift av gammalt betyg 400 kr 440 kr                       Befintliga från   
från betygskataloger                                                                                               författningssamling 
 
Betygskopia, vidimerade  5 kr 5 kr + porto   
 
Debitering för utförda elev- 100 kr + moms 
arbeten, timkostnad 

Kostnad 
 
Prövning (tentamensavgift) 500 kr (befintlig kostnad)   
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till taxor för gymnasienämnden 2018 
2 Protokollsutdrag GN § 54/2017: Förslag till taxor, avgifter och 

ersättningar inom gymnasienämndens verksamhetsområde 
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Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Författningssamlingen 
Ekonom Lotta Lindskog 
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§ 160 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområde 
2017/2099 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde enligt nedan att gälla 
från och med 2018-01-01 med ändringen att avgift för tyg- och canvaskassar stryks då det 
inte anses vara en avgift som kommunfullmäktige ska besluta om. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har 2017-08-21, § 35 beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde för 2018.  
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt 
underlag för taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa 
likvärdigheten mellan verksamheterna. Beslut om ersättningar fattas av nämnden. 
 
Det har skett ett par justeringar i avgifterna för år 2018 jämfört med tjänsteskrivelsen ”Mål 
och Budget 2018 och plan för 2019-2020”. 
 
Förslag på kulturnämndens nya avgifter för 2018 jämfört med 2017. 
 
 Nuvarande avgift Ny avgift 
Kopiering 4 kr färgkopia,  

2 kr svartvit kopia 
4 kr färgkopia,  
2 kr svartvit kopia 

DVD  0 kr 0 kr 
Fjärrlån Bestäms av långivande 

bibliotek 
Bestäms av långivande 
bibliotek 

Filmrullen 100 kr 120 kr 
Bio Metropol 60 kr vuxen 

40 kr studerande 
70 kr vuxen 
50 kr studerande 

Teckna och målar kurs och 
Skaparverkstad 

225 kr/termin 250 kr/termin 

Familjeföreställning/teater, 
musik 

50 kr 60 kr 
 

Deltagaravgift Östersjöfestival 
Vinkelgatan (Slöjd gata) 
 

600 kr 600 kr 

Amatörsalongen 100 kr vuxen 
50 kr studerande 

200 kr vuxen 
100 kr studerande 

Författarbesök 1 
Författarbesök 2 

80 kr 
0 kr 

90 kr 
50 kr 

Kasse tyg 60 kr 60 kr 
Kasse Canvas 45 kr 45 kr 
Utställningar 10 % provision 15 % provision 
Övertidsavgifter bok, tidskrift 1 kr/dag 1 kr/dag 
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Övertidsavgifter, DVD 5 kr/dag 5 kr/dag 
Övertidsavgifter, barn 0 kr 0 kr 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag KN § 35 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom 

kulturnämndens verksamhetsområde 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Författningssamlingen 
Ekonom Lotta Lindskog 
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§ 161 Nämndernas resultatrapporter augusti 2017 2017/2239 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta nämndernas resultatrapporter och avstämning av intern kontroll för augusti 2017 till 
protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kompass Karlshamn ska nämnderna redovisa utveckling och resultat inom sin 
verksamhet efter april, efter augusti och i samband med bokslut. 
 
I resultatrapport för augusti 2017 ska redovisning ske av: 
 

• Analys och utveckling över nämndens arbete med KF inriktningsmål 
• Utmaningarna nämnden står inför 
• Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
• Det ekonomiska läget med helårsprognos och eventuella åtgärdsbeslut för att hålla 

budgetram 
• Eventuella avvikelser och åtgärder för att klara KF mål och indikatorer 
• Uppföljning av intern kontroll 

 
Resultatrapporter och avstämning av intern kontroll för nämnderna föreligger där 
ovanstående redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
  
1 Sammanställning intern kontroll augusti 2017 
2 AV resultatrapport augusti 2017 
3 BN resultatrapport augusti 2017 
4 BUS resultatrapport augusti 2017 
5 FN resultatrapport augusti 2017 
6 GN resultatrapport augusti 2017 
7 KN resultatrapport augusti 2017 
8 KS resultatrapport augusti 2017 
9 ON resultatrapport augusti 2017 
10 TN resultatrapport augusti 2017 
11 VA resultatrapport augusti 2017 
12 ÖN resultatrapport augusti 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 162 Revisorernas granskning av delårsrapport 2017 med utlåtande avseende delårsrapport 
2017 2017/3427 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga granskningsrapporten till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med Reglemente för revisorerna och revisorernas överenskommelse med 
kommunfullmäktiges presidium överlämnar revisorerna Granskning av delårsrapport 
2017 med Utlåtande avseende delårsrapport 2017 daterad 2017-10-13. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Utlåtande avseende delårsrapport 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 163 Delårsrapport Karlshamns kommun 2017-08-31 2017/3427 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna delårsrapport för Karlshamns kommun per den 31 augusti 2017.  
 
Sammanfattning 
 
Delårsrapport per 2017-08-31 har upprättats av ekonomiavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delårsrapport Karlshamns kommun 2017-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 164 Finansrapport per 2017-08-31 2017/3051 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna finansrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2017-06-19, § 94, framgår att den 
finansiella verksamheten ska avrapporteras till kommunfullmäktige per utgången av 
augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Finansrapport 20170831 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 165 Förändrad beräkningsmodell för borgensavgift i bolagskoncernen 2017/3157 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 118/2012, 2012-10-01 
 
att borgensavgifterna från och med verksamhetsåret 2018 ska beräknas med 0,3 % på 
beviljad borgensram för hel- och delägda bolag som beslutas av kommunfullmäktige för det 
aktuella året. 
 
Sammanfattning 
 
Såväl kommunen som de kommunala bolagen planerar stora investeringar de närmaste 
åren. Investeringarna innebär ökad upplåning. Kommunen beviljar kommunal borgen för i 
princip samtliga lån de kommunala bolagen tar. Kommunal borgen innebär att kommunen 
har betalningsansvar om bolagen inte betalar för sina finansiella åtaganden. Beslut om 
borgensram för respektive bolag beslutas årligen av kommunfullmäktige. De kommunala 
bolagen får genom kommunal borgen en konkurrensfördel. För att det ska bli 
konkurrensneutralt, jämfört med privata företag, tar kommunen ut en borgensavgift. 
 
Enligt KF § 118, 2012-12-01 beräknas borgensavgiften för nästkommande år för de 
kommunala bolagen enligt 0,3 % av borgenssumman vid årsskiftet. 
 
Bolagen betalar i nuläget bara för den del av borgensramen som de verkligen nyttjar. 
Beräkningen görs på nyttjad borgen senaste årsskiftet/ bokslutet och fakturan på avgiften 
skickas i mars/ april året därpå. D v s 2017 års avgift baseras på 2016 års bokslut. 
 
I nuläget kan bolagen välja att i ansökan om borgensram ta med en buffert för att kunna 
utöka investeringarna ytterligare. Skulle de välja att utöka investeringarna och behöver 
kommunal borgen under året är det ingen krånglig process i kommunen att få borgen 
undertecknad så länge de håller sig inom ramen. Kommunen har dock förbundit sig att 
lämna borgen för hela ramen och därmed belastas kommunens totala låneutrymme även 
om bolagen inte nyttjar hela borgensramen. Behöver borgensramen ökas under året krävs 
ny ansökan och nytt beslut i kommunfullmäktige. 
 
Kreditinstituten gör en samlad bedömning av kommunens och de kommunala bolagens 
låneskuld. Det är därför viktigt att ha en helhetssyn vid ställningstagande till investeringar 
och ökad upplåning. Kommunen lämnade kommunal borgen till de kommunala bolagen för 
motsvarande 1 663 mdkr 2016. Övrig kommunal verksamhet har för närvarande en 
låneskuld på 185 mnkr. VAs del utgör ca 110-120 mnkr av den kommunala låneskulden på 
185 miljoner. VA är taxe-/ avgiftsfinansierad. 
 
Förslag 
Väljer kommunen att ta ut borgensavgift på beviljad borgensram kommer sannolikt 
bolagens ansökan om borgensram för respektive bolag att minska. Det är därför inte troligt 
att kommunen kommer att få in hela mellanskillnaden, 2 050 574 kr, mellan de två 
beräkningsmodellerna som ökad intäkt. Fördelen kan uppstå i att diskussionen kring 
prioriterade investeringar inom respektive bolag och inom koncernen ökar/ förbättras. 
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Processen för att under året få en ökad borgensram, om det skulle uppstå ytterligare 
investeringsbehov, blir krångligare/ tar längre tid. Detta innebär att det krävs längre 
framförhållning och planering från bolagens sida vilket i sig inte behöver vara negativt. 
Med denna modell blir det dyrt att inte komma igång med planerade investeringar. 
 
Nuvarande modell 
 
Uppgifterna nedan är de borgensavgifter som bolagen debiterats våren 2017 och som utgår 
ifrån borgenssumman i årsredovisning 2016. 
 
Bolag Borgensunderlag Borgensavgift 
Karlshamnsbostäder 
AB 

                 678 625 335 kr x 0,3 %                           2 035 876  kr 

Karlshamn Energi 
AB 

                 145 000 000 kr x 0,3 %                                  435 000 kr 

Keab försäljning                     48 000 000 kr x 0,3 %                                 144 000 kr 
Karlshamns Hamn 
AB 

       243 000 000 kr x 0,3 % 
 

                          729 000 kr 

Karlshamns 
Kombiterminal AB 

15 000 000 kr x 0,3 %                                     45 000 kr 

Karlshamnsfastighet
er AB 

191 600 000 kr x 0,3 %                                   574 800 kr 

Netport 19 000 000 kr x 0,3 %                             57 000 kr 
Västblekinge Miljö 
AB 

                    36 750 000 kr x 0,3 %                           110 250 kr 

Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 

285 800 000 kr x 0,3 %                                 857 400 kr 
 

   
SUMMA 1 662 775 335 kr x 0,3 %=           

 
                      4 988 326 kr 

 
Karlshamnsbostäder AB har ett par lån med pantbrev d v s dessa lån ingår inte i det 
underlag kommunen tar ut borgensavgift på.  
 
Exempel på debitering av borgensram med utgångspunkt från beviljad borgensram. 
 
Om borgensavgiften istället skulle beräknats som 0,3 % av den borgensram som bolagen 
sökt och beviljats av KF skulle den borgensavgift kommunen erhållit 2017 se ut enligt 
nedan. Detta skulle innebära att borgensavgiften för 2018 baseras på beviljad borgensram 
för 2018. 
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Exemplet nedan bygger på beviljad borgensram KF § 155, 2016-12-19: 
 
Beräkningsexempel 
Bolag Borgensunderlag Borgensavgift 
Karlshamnsbostäder 
AB 

                  875 000 000 kr x 0,3 %                           2 625 000  kr 

Karlshamn Energi AB                    200 000 000 kr x 0,3 %                                  600 000 kr 
Keab försäljning                      50 000 000 kr x 0,3 %                                 150 000 kr 
Karlshamns Hamn AB                   315 000 000 kr x 0,3 %  

 
                          945 000 kr 

Karlshamns 
Kombiterminal AB 

                     15 000 000 kr x 0,3 %                             45 000 kr 

Karlshamnsfastigheter 
AB 

                    526 000 000 kr x 0,3 %                                1 578 000 kr 

Netport*                      19 000 000 kr x 0,3 %                             57 000 kr 
Västblekinge Miljö AB*                     40 500 000 kr x 0,3 %  

 
                          121 500 kr 

Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 

                  305 800 000 kr x 0,3 %                                 917 400 kr 
 

   
SUMMA           2 346 300 000 kr x 0,3 % = 

 
                      7 038 900 kr 
 

 
* ingår inte i KFs beslutade borgensram 2017. Äldre beslut för beviljad borgen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 166 Ändring i attestförteckning för kommunfullmäktige 2017/3459 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna förslaget till ändring i attestförteckning för kommunfullmäktige  
 
att reviderad attestförteckning gäller från och med 2017-12-01. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium meddelar att ny ”Ersättare 2” behöver utses då 
administrative chefen har slutat sin anställning i kommunen. 
 
Ansvar Vht Text Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 
11000 1010 Kommun-

fullmäktige 
Marie Sällström Gert Åkesson Aili Martinsson 

11000 1011 Politiker- 
utbildning 

Marie Sällström Gert Åkesson Aili Martinsson  

11000 3155 Alice Tegnérs 
stipendium 

Marie Sällström Gert Åkesson Aili Martinsson  

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Berörd delegat 
Systemförvaltare Jörgen Nilsson 
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§ 167 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom nämnden för arbete och välfärd, 
kvartal 3 2017 2017/3354 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd 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.  
 
Nämnden för arbete och välfärd 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 nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 3 2017 finns 30 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Två 
tredjedelar av de ej verkställda besluten enligt SoL avser insatsen kontaktperson.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-10-10 
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§ 168 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden, kvartal 
3 2017 2017/3355 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att rapporten läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. Rapporteringen avser 
beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med tabellen nedan 
tillställs kommunfullmäktige, omsorgsnämnden och revisionen. 
 
Per kvartal 3 2017 finns 34 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Tio av 
besluten verkställs inom kort och 22 stycken beror på att den enskilde tackat nej till 
erbjudande. Två stycken har vid dags dato erbjudits insats men ej lämnat besked.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-10-06 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-10-23 

sid 25 av 28 

 

§ 169 Granskningsrapporter oktober 2017 2017/3400 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Missiv - Granskning av detaljplan- och bygglovsprocesserna 
2 Granskning av detaljplan- och bygglovsprocesserna 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 170 Handlingar för kännedom oktober 2017 2016/419 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga handlingarna till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delårsbokslut januari-juni 2017 - Miljöförbundet Blekinge Väst 
2 Delårsbokslut 170630 
3 Delårsrapport och bokslutsprognos 
4 Utlåtande 
5 Revisionsrapport 
6 Dom 2017-10-02 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-10-23 

sid 27 av 28 

 

§ 171 Entledigande från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden - Mattias Lidehäll (S) 
2015/116 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Mattias Lidehälls (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasie-
nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterat 2017-09-29 begär Mattias Lidehäll (S) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Avsägelse från Mattias Lidehäll (S) 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Mattias Lidehäll 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 172 Fråga om planerad nybyggnation på Saltsjöbaden 2017/3544 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att medge att Anders Englesson (MP) ställer följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 
Trots att kommunfullmäktige och därmed kommuninvånarna har förts bak ljuset när det 
gäller inhägnaden av Saltsjöbadstomten har vi  ställt oss positiva till paret Backhamres 
donation. Framför allt har vi gjort detta eftersom den planerade byggnationen så som den 
presenterats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige omöjliggör bostadsbyggande på 
den aktuella tomten. 
 
I pressen har vi trots detta  kunnat läsa att paret planerar att använda det planerade huset 
som bostad. I BLT 14 oktober argumenterar paret för att ett staket som bekostas av 
kommuninvånarna sätts upp: ”Om vi ska bo där en kortare tid, tror ni att vi vill plocka 
skräp där då? Nej det vill vi inte. Vi vill inte ha folk som springer överallt.” 
 
Mot denna bakgrund undrar vi: 
 
Är det meningen att den planerade nybyggnationen ska användas som bostad? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson besvarar frågan: Nej, det är inte 
meningen att byggnaden ska användas för bostadsändamål.  


