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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00—18:35  

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S), ej § 190 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C), ordförande § 190 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S), §§ 186-201 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP), §§ 182-194 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) §§ 182-185 
Kerstin Gustafson (S) 
Iman Omairat (L) 
Tony Viberg (V) 

 Monica Nobach (S) 
Kenneth Hake (S) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Lena Johansson (V) 

 

Närvarande 
ersättare 

Ulf Gustavsson (S) §§ 186-201 
Kerstin Linde (S) 

  

Inger Löfblom Sjöberg (S)   
Elisabet Rosengren (S)   
Anki Hansson (S)   
Momma Merzi (S)   
Per–Ivar Johansson (C)   
Sofie Ekenberg (C)   
Ulla Olofsson (M)   
Herman Falk (M)   
Britt Kilsäter (M)   
Stefan Sörensson (L)   
Lennart Ung (KD)   
Jonas Lingvärn (SD)   
Håkan Abramsson (SD)   
Dan Andersson (SD)   
Britt Karlsson (SD)   
Kerstin Linde (S)   

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Mattias Holmqvist, Biosfärområdet Blekinge Arkipelag § 185 
Lars Beckman, ordförande i revisionen § 187 
Miki Tomita Larsson, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 182-202  

Utses att justera Leif Håkansson (S) och Emanuel Norén (L) 

Justeringsdatum  2019-11-05 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande ………………………………………… ………………………………………… 
 Marie Sällström Gertrud Ivarsson §190 
   
Justerande ………………………………………… 

Leif Håkansson  
………………………………………… 
Emanuel Norén 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2019-10-28 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-11-05 

Tillkännages t.o.m.: 2019-11-26 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 182 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Leif Håkansson (S) och Emanuel Norén (L) att justera protokollet tisdagen den 
5 november klockan 13:00 på kommunkansliet i Rådhuset. 
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§ 183 Fastställande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att interpellationen om försvunna barn utgår 
 
att lägga till motion om kommunal delningstjänst, motion om studiero för våra elever och 
motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns arbetsmarknadspolitik 
 
att lägga till ett ärende om fyllnadsval efter Elin Petersson (M) som andra vice 
ordförande i nämnden för arbete och välfärd 
 
att därmed fastställa dagordningen. 
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§ 184 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) redogör för kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.  
 
Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter uppgår för innevarande år till 600 tkr. 
600 tkr återstår. 
 
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter uppgår för innevarande år till 4000 tkr. 
822 tkr återstår. 
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§ 185 Information om Blekinge Arkipelag 2019/3062 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Mattias Holmqvist från Biosfärområdet Blekinge Arkipelag (BBA) informerar om det 
pågående arbetet inom BBA. 
 
BBA bildades officiellt den 30 juni då biosfärområdet utsågs av UNESCO. Den ideella 
föreningen med samma namn, ansvarar för arbetet inom biosfärområdet, och 
säkerställa att området blir ett modellområde för hållbar samhällsutveckling.  
 
Efter 10 år ska verksamheten i biosfärområdet utvärderas av UNESCO. Utvärdering ska 
vara klar senhösten 2021 och ligga till grund för Unescos ställningstagande om att 
Blekinge Arkipelag fortsatt ska vara ett biosfärsområde under den kommande 10-
årsperioden.  
 
Projektet Arkipelagrutten avslutas hösten 2019 och ARK56 har etablerats. BBA kommer 
att ha en roll i den skötselplan för leder som utarbetats regionalt och beslutats av 
regionen och länets kommuner. BBA kommer bland annat att har ansvar för utvecklande 
av koncept ARK56, hållbarhetsaspekt och produkter som är knutna till ARK56 och 
varumärket ARK56 (logotyp ”ARK56” och Facebooksida). BBA kommer att fortsätta att 
driva företagsnätverket för ett hållbart entreprenörskap. 
 
Kommunstyrelsen har den 1 oktober 2019 beslutat att medfinansiera 10-års utvärdering 
av BBA och de åtaganden som åligger BBA gällande ARK56 för perioden 2020-2021. 
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§ 186 Kommunens delårsrapport augusti 2019 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa delårsrapport per augusti 2019 
 
att BUS-nämnden tillförs 16 mnkr 
 
att Gymnasienämnden tillförs 9,5 mnkr 
 
att finansiering sker dels genom att budgeterat resultat sänks med 7,687 mnkr, dels att 
finansförvaltningens budget höjs med 8,5 mnkr samt att resterande 9,313 mnkr 
budgeteras som ett uttag ur resultatutjämningsreserven 2019 
 
att ta nämnders och bolags resultatrapporter för januari – augusti 2019 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Efter 2018 års stora negativa resultat har 2019 präglats av ett ökat fokus på 
ekonomistyrning och arbetet har, på alla håll, intensifierats med kontinuerliga 
uppföljningar av framförallt ekonomiska resultat. Tidigt på året framgick svårigheten att 
redan innevarande år nå en ekonomi i balans. För att undvika kortsiktiga beslut som 
riskerar att få långsiktiga negativa konsekvenser har de nämnder med stora ekonomiska 
obalanser uppmanats inkomma med långsiktiga planer för hur detta ska uppnås 
samtidigt som SKL:s skatteunderlagsprognoser öppnat upp för möjligheten att göra 
uttag ur resultatutjämningsreserven. 
 
Nämnden för arbete och välfärd presenterade i samband med årets första tertialrapport 
en långsiktig ekonomisk plan. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 att 
tillförda nämnden 23 mnkr, motsvarande 85 procent av det då prognosticerade negativa 
resultatet. Då Nämnden för barn, ungdom och skola (BUS-nämnden) och 
gymnasienämnden (GN) nu också har presenterat motsvarande ekonomiska 3-års 
planer förslås att kommunfullmäktige tillskjuter medel motsvarande 85 procent av det 
prognosticerat negativt resultat även till dessa nämnder. 
 
Eftersom finansförvaltningen prognosticerar ett bättre resultat med 8,5 mnkr förslås en 
ombudgetering med motsvarande belopp. För att möjliggöra tillskotten till BUS-nämnden 
och GN föreslås ett uttag ur resultatutjämningsreserven. Denna uppgick vid årets ingång 
till 125,6 mnkr.  
 
Omfattande arbete för att nå en ekonomi i balans har genomförts. Kommunens 
utmaningar berör, förutom den ekonomiska situationen, den demografiska utvecklingen 
och kommande kompetensförsörjning. 
 
Uppföljning av resultat visar på en måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
som ligger på en bra nivå men där det finns ytterligare möjligheter till utveckling och 
förbättring. Det fortsatta arbetet behöver bygga på god planering och långsiktiga 
insatser som grundar sig i analys och omvärldsbevakning.  
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Prognos helårsresultat 2019 
Driftredovisning, mnkr Budget Prognos Prognos 

avvikelse 

Nämnder       
Kommunfullmäktige -2 -2 0 
Överförmyndarnämnd -3 -3 1 
Valnämnd -1 -1 0 
Kommunrevision -1 -1 0 
Kommunstyrelse -174 -170 4 
BUS nämnd -609 -629 -19 
Gymnasienämnd -160 -171 -11 
Kulturnämnd -26 -26 0 
Teknik- och fritidsnämnd -82 -82 0 
Teknisk nämnd VA 0 0 0 
Byggnadsnämnd -7 -5 1 
Omsorgsnämnd -458 -457 1 
Nämnd för Arbete och Välfärd -375 -377 -2 
Summa nämnder -1 899 -1 924 -25 
Summa finansförvaltning 1 907 1 915 8 
TOTALT 8 -9 -17 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Mats Sellfrid, daterad 2019-10-02 
Karlshamns kommun delårsrapport daterad 2019-08-31 
Nämnders och bolags resultatrapporter för januari-augusti 2019 
Protokollsutdrag nämnden för barn, ungdom och skola § 105/2019 och reviderad plan 
för ekonomi i balans 2019-2022 
Presidiebeslut för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och reviderad plan för 
ekonomi i balans 2019-2022 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i 
ärendet.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att endast kommunstyrelsens förslag till delårsrapport föreligger och 
finner kommunfullmäktige besluta enligt detta. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef  
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Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 187 Revisorernas granskning och utlåtande av delårsrapport 2019 2019/1169 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga revisorernas granskning och utlåtande till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt reglementet för revisorerna, § 22, ska revisorernas utlåtande om måluppfyllelse 
lämnas till kommunfullmäktige inför fullmäktiges behandling av delårsrapporten. I 
enlighet med reglementet och revisorernas överenskommelse med kommunfullmäktiges 
presidium överlämnar revisorerna granskning och utlåtande av delårsrapport 2019 
daterad 2019-10-18. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv - Utlåtande avseende delårsrapport per 2019-08-31 och prognos 2019 
Granskningsrapport - Delårsrapport per 2019-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder  
Kommundirektören  
Förvaltningscheferna 
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§ 188 Delårsbokslut januari-juli 2019 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
2019/2998 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att uppmana Räddningstjänsten Västra Blekinge att vidta åtgärder för att komma i 
ekonomisk balans och att återrapportera i oktober 
 
att därmed godkänna delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport daterad 2019-07-31 
Utlåtande daterad 2019-07-31 
Revisionsrapport daterad 2019-07-31 
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§ 189 Delårsbokslut januari - juni 2019 - Miljöförbundet Blekinge Väst 2019/2998 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemskommuner revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut avseende delårsbokslut jan-juni 2019 med tillhörande bokslutsprognos 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ekonomichef  
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§ 190 Revidering av reglemente för revisorerna 2018/3921 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta det reviderade revisionsreglemente daterat den 9 oktober 2019 
 
att det reviderade revisionsreglementet träder i kraft den 1 januari 2020.  
 
Förste vice ordförande Gertrud Ivarsson (C) träder in som ordförande.  
 
Sammanfattning 
 
Förslag föreligger om att revidera § 11 Lekmannarevisorernas budget i reglementet för 
revisorerna så att kostnader för lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och 
revisorer i stiftelser hanteras inom revisorernas budget och beaktas vid beredning i 
enlighet med § 10. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Miki Tomita Larsson, daterad 2019-10-09 
Reglemente för revisorerna, antaget 2019-04-08 
Förslag på reglemente för revisorerna, daterat 2019-10-09 
 
Yrkanden 
 
Gudrun Johansson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar återremiss för att utreda lagligheten i den ändring i 
reglementet som föreslås. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag, dels Gudrun Johanssons (SD) förslag att 
avslå kommunstyrelsens förslag, dels Björn Tenland Nurhadis (SD) förslag om 
återremiss. Ordföranden prövar först yrkandet om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår att de som vill att ärendet ska avgöras idag 
röstar ja och de som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. Kommunfullmäktige 
godkänner voteringsordning varvid den genomförs.  
 
Omröstningen utfaller med 42 Ja-röster och 9 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar 
därför att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-10-28 

Sida 16(30) 

 

Marie Sällström (S) ordf. Ja 
Gertrud Ivarsson (C) Ja 
Iréne Ahlstrand–Mårlind (M) 2 vice ordf. Ja 
Per–Ola Mattsson (S) Ja 
Annika Westerlund (S) Ja 
Leif Håkansson (S) Ja 
Ulla Sandgren (S) Ja 
Jan Bremberg (S) Ja 
Monica Nobach (S) Ja 
Katrin Johansson (S) Ja 
Jan–Åke Berg (S) Ja 
Susanne Olsson (S) Ja 
Linda Winnetoft (S) Ja 
Tommy Persson (S) Ja 
Lena Sandgren (S) Ja 
Anders Karlsson (S) Ja 
Sofie Dahlqvist (S) Ja 
Johnny Persson (S) Ja 
Christel Friskopp (S) Ja 
Marco Gustavsson (C) Ja 
Mats Dahlbom (C) Ja 
Ola Persson (C) Ja 
Lena Häggblad (C) Ja 
Claes Jansson (MP) Ja 
Charlott Lorentzen (MP) Ja 
Magnus Gärdebring (M) Ja 
Elin Petersson (M) Ja 
Magnus Sandgren (M) Ja 
Magnus Arvidsson (M) Ja 
Catarina Flod (M) Ja 
Lars Hasselgren (M) Ja 
Charlotta M Sjöqvist (M) Ja 
Ulf Ohlsson (M) Ja 
Anna Arlid (M) Ja 
Rickard Holmberg (M) Ja 
Emanuel Norén (L) Ja 
Britt Jämstorp (KD) Ja 
Lars–Olof Larsson (KD) Ja 
Tommy Larsson (V) Ja 
Kerstin Gustafson (S) Ja 
Iman Omairat (L) Ja 
Tony Viberg (V) Ja 
Björn Tenland Nurhadi (SD) Nej 
Gudrun Johansson (SD) Nej 
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Mona Wettergren (SD) Nej 
Görgen Lennarthsson (SD) Nej 
Tor Billing (SD) Nej 
Ulrika Berggren (SD) Nej 
Ulf Lind (SD) Nej 
Tommy Mikkelsen (SD) Nej 
Thor Ströberg (SD) Nej 

 
Därefter prövar ordförande yrkandet om att avslå kommunstyrelsens förslag och finner 
kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 
 
Den Sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Författningssamlingen 
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§ 191 Kommunens årsredovisning för 2018 2019/346 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att återremittera ärendet för att kompletteras med protokollsutdrag från 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2019, § 76; att godkänna årsredovisningen 
för år 2018. 
 
I kommunstyrelsens behandling av ärendet den 26 mars 2019 fanns ytterligare en 
beslutsmening, ”att underskottet i 2018 års resultat med hänvisning till synnerliga skäl 
inte ska återställas”. Denna beslutsmening fanns inte med då kommunfullmäktige 
behandlade årsredovisningen. Enligt kommunallagen 11 kap 13 § är det fullmäktige som 
får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det 
finns synnerliga skäl. Det innebär att beslutet om att inte återställa underskottet i 2018 
års resultat måste tas av kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med 
protokollsutdrag från kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av 
ärendet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår att de som vill att ärendet ska avgöras idag 
röstar ja och de som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. Kommunfullmäktige 
godkänner voteringsordning varvid den genomförs.  
 
Omröstningen utfaller med 27 Ja-röster och 24 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar 
därför att återremittera ärendet utifrån regeln om minoritetsåterremiss.  
 
Marie Sällström (S) ordf. Ja 
Gertrud Ivarsson (C) Ja 
Per–Ola Mattsson (S) Ja 
Annika Westerlund (S) Ja 
Leif Håkansson (S) Ja 
Ulla Sandgren (S) Ja 
Jan Bremberg (S) Ja 
Monica Nobach (S) Ja 
Katrin Johansson (S) Ja 
Jan–Åke Berg (S) Ja 
Susanne Olsson (S) Ja 
Linda Winnetoft (S) Ja 
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Tommy Persson (S) Ja 
Lena Sandgren (S) Ja 
Anders Karlsson (S) Ja 
Sofie Dahlqvist (S) Ja 
Johnny Persson (S) Ja 
Christel Friskopp (S) Ja 
Marco Gustavsson (C) Ja 
Mats Dahlbom (C) Ja 
Ola Persson (C) Ja 
Lena Häggblad (C) Ja 
Claes Jansson (MP) Ja 
Charlott Lorentzen (MP) Ja 
Tommy Larsson (V) Ja 
Kerstin Gustafson (S) Ja 
Tony Viberg (V) Ja 
Iréne Ahlstrand–Mårlind (M) 2 vice ordf. Nej 
Magnus Gärdebring (M) Nej 
Elin Petersson (M) Nej 
Magnus Sandgren (M) Nej 
Magnus Arvidsson (M) Nej 
Catarina Flod (M) Nej 
Lars Hasselgren (M) Nej 
Charlotta M Sjöqvist (M) Nej 
Ulf Ohlsson (M) Nej 
Anna Arlid (M) Nej 
Rickard Holmberg (M) Nej 
Emanuel Norén (L) Nej 
Britt Jämstorp (KD) Nej 
Lars–Olof Larsson (KD) Nej 
Björn Tenland Nurhadi (SD) Nej 
Gudrun Johansson (SD) Nej 
Mona Wettergren (SD) Nej 
Görgen Lennarthsson (SD) Nej 
Tor Billing (SD) Nej 
Ulrika Berggren (SD) Nej 
Ulf Lind (SD) Nej 
Tommy Mikkelsen (SD) Nej 
Thor Ströberg (SD) Nej 
Iman Omairat (L) Nej 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
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§ 192 Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige 2019/3274 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige sammanträder på måndagar normalt klockan 17:00 med undantag 
för den 28 september då sammanträdet inleds klockan 15:00.  
 
Förslag på sammanträdestider för fullmäktige 2020 föreligger enligt följande:  
 
Våren 2020 
 
17 februari  
23 mars 
27 april 
15 juni 
 
Hösten 2020 
 
28 september 
2 november 
7 december 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Miki Tomita Larsson, daterad 2019-10-08 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att kommunfullmäktiges sammanträden ska börja 
klockan 18:00. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar yrkandet och finner kommunfullmäktige avslå detta och därmed 
biträda kommunfullmäktiges presidiums förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Hemsidan  
Kommunkansliet 
Rådhusets vaktmästeri 
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§ 193 Inkomna motioner oktober 2019 2019/1820 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Sex motioner har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om alkoholfri representation – Björn Tenland Nurhadi (SD) 
 
Motion om införande av skärmförbud i kommunens bad – Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Motion om buffrat dagvatten – Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och 
Tor Billing (SD) 
 
Motion om införande av kommunal delningstjänst – Magnus Gärdebring (M), Britt 
Jämstorp (KD) och Bodil Ericsson (L) 
 
Motion om att skapa studiero för våra elever – Björn Nurhadi (SD), Margaretha 
Lennarthsson (SD) och Mona Wettergren (SD) 
 
Motion om Karlshamnslinjen som Karlshamns arbetsmarknadspolitik – Elin Petersson 
(M) och Magnus Gärdebring (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 194 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 3 2019 2019/334 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att rapporten läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § 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-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, 
kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 7 individrapporter som fördelas enligt följande:  
1 avser beslut om kontaktperson enligt SoL  
3 avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL 
1 avser permanent bostad enligt SoL 
2 avser annat bistånd enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-09-30 
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§ 195 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 3 2019 2019/162 

 
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 översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 3 2019 fanns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-09-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorer  
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§ 196 Entledigande av ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - Anna 
Syrén Appelqvist 2018/3817 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Anna Syrén Appelqvist (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
nämnden för barn, ungdom och skola.  
 
Sammanfattning 
 
Anna Syrén Appelqvist (S) den 24 september 2019 meddelat att hon avsäger sig 
uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola.   
 
Beslutsunderlag 
 
Anna Syrén Appelqvists begäran om att entledigas från sitt uppdrag, daterad  
2019-09-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Anna Syrén Appelqvist 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 197 Entledigande av ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - Sofi 
Rådén (MP) 2018/3817 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Sofi Rådén, tidigare Wennerberg, (MP) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola.  
 
Sammanfattning 
 
Sofi Rådén (MP) den 11 oktober 2019 meddelat att hon avsäger sig uppdraget som 
ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sofi Rådéns begäran om att entledigas från sitt uppdrag, daterad 2019-10-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-10-28 

Sida 27(30) 

 

§ 198 Entledigande av huvudman i Sparbanken i Karlshamn - Liz Wennerberg (MP) 
2018/3929 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Liz Wennerbergs (MP) avsägelse från uppdraget som huvudman i 
Sparbanken i Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Liz Wennerberg (MP) den 10 oktober 2019 meddelat att hon avsäger sig uppdraget som 
huvudman i Sparbanken i Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Liz Wennerbergs begäran om att entledigas från sitt uppdrag, daterad 2019-10-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Sparbanken i Karlshamn 
Matrikeln 
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§ 199 Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Sofi 
Rådén (MP) 2018/3268 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Sofi Rådén (MP), tidigare Wennerberg, avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran 
om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Sofi Rådén (MP) har den 21 oktober 2019 meddelat att hon avsäger sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sofi Rådéns begäran om entledigas från sitt uppdrag, daterad 2019-10-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 200 Handlingar för kännedom oktober 2019 2019/786 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2019-09-12 – 2019-10-16 
 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
    

2013/2900  33/19 2019-10-07 Beslut om att inte pröva kommunens beslut  
om antagande av detaljplan för Asarum 
40:194 m.fl. 
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§ 201 Entledigande av Elin Petersson (M) och fyllnadsval av Claes-Göran Mårlind 
(M) som ledamot och andre vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd 
2018/3825 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Elin Petersson (M) avsägelse från uppdraget som ledamot och andre vice 
ordförande i nämnden för arbete och välfärd. 
 
att som ny ledamot och andre vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd utse 
Claes-Göran Mårlind (M) för tiden till om med 2022 års utgång.  
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) har den 22 oktober 2019 meddelat att hon avsäger sig uppdraget 
som andre vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd. 
 
Magnus Gärdebring (M) nominerar Claes-Göran Mårlind (M) till ny ledamot andre vice 
ordförande i nämnden för arbete och välfärd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Elin Peterssons begäran om att entledigas från sitt uppdrag, daterad 2019-10-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Utredare Anna Persson 
Lönekonsult Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 


