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Beslutande:  Ersättare för:  
Johnny Andreasson (S)   
Tamam Abou-Hamidan (S)   
Linda Rehn (S)   
Marianne Eriksson (M)   
Ingrid Karlsson (S)   
Morgan Bengtsson (S) Håkan Björkman  
Louise Winberg (S) Kaj  Joelsson  
Pirjo Veteli (S)   
Rolf Persson (S)   
Yvonne Andreasson (S)  Jäv §§ 61-62 
Sophie Kjellberg (S) Lars-Göran Karlsson  
Anita Stark (S)  Frånvarande ej ersatt 
Miroslav Milurovic (S)   
Patrik Sjöstedt (S)   
Annika Sjöstedt (S)  Jäv § 59 
Ola Bengtsson (S)   
Håkan Assarsson (S)   
Siw Henriczon (S)   
Dan Orvegren (S)   
Marita Orvegren (S)   
Nedjo Diljkan (S) Mikael Kjellberg  
Eva Johnsson (S)   
Levent Cankaya (V) Annika Lande  
Anna Karlsson Mårtensson (V)   
Karl Johnsson (V)   
Patrik Krupa (M)  Jäv § 62 
Katarina Krupa (M) Britta Lindgren  
Torsten Cairenius (M)   
Niklas Nordström (M)   
Rolf Jönsson (C)   
Malin Åman (C)   
Andreas Brovall (C)   
Thomas Eriksson (C) Anna Blissing  
Gert Gustavsson (C)  Frånvarande ej ersatt 
Maj Lindström (C)   

 Protokoll 1(22) 

 Sammanträdesdatum  
 

 2022-06-13  
 Kommunfullmäktige 
  

  

Plats: Stora salen, Folkets hus  

Tid: 19:00 - 20:00 



Bodil Jönsson (C)   
Ingrid Brånsjö (KD) Inger Ahnberg  
Thommy Svensson (KD)   
Tommy Holmgren (SD)   
Pia Freij (SD)   
Peter Holmström (SD)   
Monica Carolina Skyvell (SD) Rolf Witte  
Linda Röman (SD)   
Willy Salomonsson (SD)  Frånvarande ej ersatt 
Daniel Pionk (SD)  Frånvarande ej ersatt 
Yngve Svensson (SD)   
Max Nielsen (SD)   
Eva Sepsei (SD)   
Rod Mundenius (PPO)  Frånvarande ej ersatt 
 
Övriga deltagare 
Anna-Karin Johansen, administrativ chef 
Hanna Rubin, sekreterare 
 
 
 
Sekreterare: 

 
 ..................................................................................... 
Hanna Rubin 

 
Ordförande: 

 
 ..................................................................................... 
Tamam Abou-Hamidan 

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Levent Cankaya 

  
 ..................................................................................... 
Ola Bengtsson 

 

Anslagsbevis: Protokollet är justerat 2022-06-20 och anslås under perioden 2022-06-20 -- 
2022-07-12. Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen och tillkännages digitalt på 
www.olofstrom.se.
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige  2022-06-13  

 

 

Ärendelista 

 § 53 Godkännande av ärendelista  

 § 54 Avsägelse/fyllnadsval som ledamot i 

Kommunfullmäktige - Willy Salomonsson (SD) 

 

 § 55 Avsägelse/fyllnadsval som ersättare i 

Kommunstyrelsen - Willy Salomonsson (SD) 

 

 § 56 Avsägelse/fyllnadsval som ersättare i 

Utbildningsnämnden - Willy Salomonsson 

(SD) 

 

 § 57 Avsägelse/fyllnadsval som ledamot i 

Valnämnden - Willy Salomonsson (SD) 

 

 § 58 Exploateringsbudget 2023  

 § 59 Förfrågan om återköp av Jämshög 5:24  

 § 60 Instruktioner till stämmoombud Holje Holding 

AB 

 

 § 61 Beviljande av ansvarsfrihet 

Samordningsförbundet i Blekinge, Finsam 

 

 § 62 Beviljande av ansvarsfrihet 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling 

 

 § 63 Frågor om uppsagt avtal för bågskyttehallen 

med BSK Snapphanen och UF Contact ställd 

till Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Patrik Sjöstedt (S) 

 

 § 64 Interpellation om Södra Sunds vattenkraftverk 

ställd till Kommunstyrelsens vice ordförande 

Annika Sjöstedt (S) 

 

 § 65 Inkomna medborgarförslag  

 § 66 Inkomna motioner  

 § 67 Meddelanden  
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige  2022-06-13  

 

§ 53/2022  Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Ärendelistan godkänns. 

Ola Bengtsson (S) och Levent Cankaya (V) utses till justerare. 

  



 Protokoll 5(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 54/2022  KS 2022/1364  
 

§ 54/2022  Avsägelse/fyllnadsval som ledamot i Kommunfullmäktige - 
Willy Salomonsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Willy Salomonsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. 

Ny sammanräkning begärs från Länsstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Willy Salomonsson (SD) har den 23 maj 2022 lämnat in en avsägelse på samtliga av sina 
uppdrag. 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Blekinge 
Avgående ledamot W.S 
HR-avdelningen 
Arvodesamordnare C.T 
Systemansvarig registrator H.R 
IT-avdelningen 
  

  



 Protokoll 6(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 55/2022  KS 2022/1364  
 

§ 55/2022  Avsägelse/fyllnadsval som ersättare i Kommunstyrelsen - 
Willy Salomonsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Willy Salomonsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. 

Som ny ersättare i Kommunstyrelsen t.om 2022-12-31 väljs Linda Röman (SD) 
 
Ärendebeskrivning 
Willy Salomonsson (SD) har den 23 maj 2022 lämnat in en avsägelse på samtliga av sina 
uppdrag. Fyllnadsval behöver göras. 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Avgående ersättare W.S 
Nyvald ersättare L.R 
HR-avdelningen  
Arvodesamordnare C.T  
Systemansvarig registrator H.R 
IT-avdelningen  

  



 Protokoll 7(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 56/2022  KS 2022/1364  
 

§ 56/2022  Avsägelse/fyllnadsval som ersättare i Utbildningsnämnden - 
Willy Salomonsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Willy Salomonsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden.  

Som ny ersättare i Utbildningsnämnden t.om 2022-12-31 väljs Roal Bencic (SD) 

Ärendebeskrivning 
Willy Salomonsson (SD) har den 23 maj 2022 lämnat in en avsägelse på samtliga av sina 
uppdrag. Fyllnadsval behöver göras. 

Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Avgående ersättare W.S  
Nyvald ersättare R.B 
HR-avdelningen  
Arvodesamordnare C.T  
Systemansvarig registrator H.R 
IT-avdelningen 

  



 Protokoll 8(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 57/2022  KS 2022/1364  
 

§ 57/2022  Avsägelse/fyllnadsval som ledamot i Valnämnden - Willy 
Salomonsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Willy Salomonsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden. 

Som ny ledamot i Valnämnden t.om 2022-12-31 väljs Joakim Thalsö (SD) 
 
Ärendebeskrivning 
Willy Salomonsson (SD) har den 23 maj 2022 lämnat in en avsägelse på samtliga av sina 
uppdrag. Fyllnadsval behöver göras. 
 
Beslutet skickas till:  
Valnämnden 
Avgående ledamot  W.S  
Nyvald ledamot J.T 
HR-avdelningen  
Arvodesamordnare C.T  
Systemansvarig registrator H.R 
IT-avdelningen 

  



 Protokoll 9(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 58/2022  KS 2022/1062  
 

§ 58/2022  Exploateringsbudget 2023 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Exploateringsbudget 2023 fastställs enligt förslaget till 3 125 tkr. Medel anvisas från 
rörelsekapitalet. 

Ärendebeskrivning 

Öjvind Hatt, Samhällsutvecklingschef har redovisat ärendet i Kommunstyrelsen 2022-05-24. 

Följande förslag till exploateringar för 2023 föreligger från Kommunledningsförvaltningens 
samhällsutvecklingsavdelning. 

 

Finansiering 
Medel anvisas från rörelsekapitalet. 
 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Några konsekvenser ur barnrätts- och jämställdhetsperspektiv har inte kunnat identifieras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samt bilagor. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Kommunchef I.R 
Ekonomichef K.A 
Ekonom M.A. 
Teknisk chef AK.R 

  



 Protokoll 10(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 59/2022  KS 2021/3258  
 

§ 59/2022  Förfrågan om återköp av Jämshög 5:24 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Följande ledamot anmäler jäv och deltar ej i handläggning av ärendet och i beslutet:  
Annika Sjöstedt (S) 
 
 
Förfrågan om återköp av Jämshög 5:24 bifalls. 

Fastigheten säljs för 1 685 000 kr.  
 
Ärendebeskrivning: 

Öjvind Hatt, Samhällsutvecklingschef har redovisat ärendet i Kommunstyrelsen 2022-05-24. 

Fastighetens tidigare ägare har lämnat in en förfrågan om återköp, och har förklarat sig villig 
att utöver fastighetsvärdet även ersätta kommunen för tillkomna kostnader för värdering och 
lagfart m.m. 
Ksau har i beslut 89/2022 hemställt till kommunstyrelsen om att bifalla begäran, samtidigt 
som förvaltningen fått i uppdrag att ta fram underlag för ett försäljningsbelopp enligt aktuellt 
marknadsvärde. 

Yttrande/Bedömning 
Enligt tillgänglig statistik från SCB, LRF samt Ludvig & Co. har prisutvecklingen för 
skogsfastigheter under perioden 2019 – 2022 uppgått till följande: 
2019 – 2020: 1,3% 
2020 – 2021: 10,3% 
2021 – 2022: 13,8% 
Med en köpesumma 2019 på 1 300 tkr innebär detta en uppräkning till knappt 1 653 tkr, 
vartill kommer kostnaden för värdering på 16 150 kr och för lagfart på 20 325 kr (båda 
beloppen ex.moms). 
En sammanställning av ovanstående ger 1 689 466, en summa som förslagsvis kan 
avrundas till 1 685 tkr. 

Efter förfrågan från dåvarande ägaren tog kommunfullmäktige 2018 beslut om köp av 
fastigheten (KF § 147/2018). Önskemål om återköp inkom i mars 2020, och avböjdes då av 
kommunstyrelsen (KS § 89/2020). 
En förnyad förfrågan om återköp har sedan tillkommit, där intressenten förklarar sig villig att 
utöver fastighetsvärdet även ersätta kommunen för tillkomna kostnader för värdering och 
lagfart m.m. 

Samordnare för offentlig miljö och teknisk infrastruktur anser att kommunen bör behålla 
fastigheten, då den kan vara en tillgång när det är aktuellt med markbyte i andra 
sammanhang. 
Planarkitekten gör å sin sida bedömningen att det strategiska värdet är ganska begränsat, 
och har inget att erinra mot en ev. försäljning. 
Enligt Olofströms Kraft finns det för närvarande inga planer på anslutning av fastigheter 
längs gamla banvallen till det kommunala VA-nätet. 



 Protokoll 11(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 59/2022  KS 2021/3258  
 

 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
- Konsekvenser (positiva och negativa) av beslutet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv 
bedöms som neutrala. 
- Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper. 
- Konsekvenser (positiva och negativa) av beslutet utifrån ett jämställdhetsperspektiv för 
kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära bedöms som neutrala. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Översiktskarta. 
Förfrågan om återköp. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Sökande 

  



 Protokoll 12(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 60/2022  KS 2022/1108  
 

§ 60/2022  Instruktioner till stämmoombud Holje Holding AB 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Följande instruktioner ges till ägarombud för Holje Holding AB. 

1. Att besluta i enlighet med revisorernas förslag dvs att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

2. Att i övrigt besluta enligt direktiv och styrelsens förslag  
 
Ärendebeskrivning 
Vid bolagsstämman den 15 juni 2022 så företräder stämmoombudet Olofströms kommuns 
samtliga aktier i Holje Holding AB 
 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Instruktionerna till stämmoombudet har inte någon direkt koppling till barnrätt eller 
jämställdhet.  

Beslutet skickas till: 
Holje Holding 
Kommunchef I.R 
Ekonomichef K.A 
Stämmoombud 
  

  



 Protokoll 13(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 61/2022  KS 2022/1233  
 

§ 61/2022  Beviljande av ansvarsfrihet Samordningsförbundet i Blekinge, 
Finsam 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Följande ledamot anmäler jäv och deltar ej i handläggning av ärendet och i beslutet:  
Yvonne Andreasson (S) 
 
 
Styrelsen i Samordningsförbundet i Blekinge län och de enskilda förtroendevalda i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning, revisionsberättelse samt granskningsrapport för år 2021 för 
Samordningsförbundet i Blekinge har inkommit till Kommunfullmäktige 2022-05-11. 

Revisorerna har i enlighet med lagen om finansiell samordning, kommunallagen och god 
revisorssed för kommunal verksamhet granskat om verksamheten i Samordningsförbundet i 
Blekinge skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker Kommunfullmäktige bevilja 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet i Blekinge, Finsam 
Region Blekinge 
Karlskrona Kommun 
Ronneby Kommun 
Karlshamns Kommun 
Sölvesborgs Kommun 
  

  



 Protokoll 14(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 62/2022  KS 2022/505  
 

§ 62/2022  Beviljande av ansvarsfrihet Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Följande ledamöter anmäler Jäv och deltar ej i handläggning av ärendet och i beslutet:  
Yvonne Andreasson (S) och Patrik Krupa (M) 
 
 
Ansvarsfrihet beviljas för direktionen i Kommunsamverkan Cura Individutveckling avseende 
verksamhetsår 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning, revisionsberättelse samt granskningsrapport för år 2021 Kommunalförbundet 
Cura Individutveckling har inkommit 2022-04-11. 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för år 2021 godkänns samt att 
förbundsdirektionen i Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet. 
 
Enligt kommunallagen 9 kap 13 § ska beträffande kommunalförbund medlemskommunernas 
fullmäktige var för sig pröva ansvarsfrågan och besluta om ansvarsfrihet. 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Medlemskommunerna  

  



 Protokoll 15(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 63/2022  KS 2022/1044  
 

§ 63/2022  Frågor om uppsagt avtal för bågskyttehallen med BSK 
Snapphanen och UF Contact ställd till Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Patrik Sjöstedt (S) 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Frågorna får ställas och besvaras av Kultur- och fritidsnämndens ordförande Patrik Sjöstedt 
(S) 

Ärendebeskrivning 
Malin Åman (C) har den 21 april 2022 lämnat in följande frågor: 

1.Varför har fritidsnämnden sagt upp avtalet för bågskyttehallen med BSK Snapphanen och 
UF Contact? 

2.Var ska bågskytteföreningen och UF Contact vara om de inte får vara i bågskyttelokalen på 
Dannfältet? 

3.Vad är årlig kostnad för bågskyttehallen? 
  

Patrik Sjöstedt (S) har den 31 maj 2022 lämnat följande svar på frågorna: 

1.Varför har fritidsnämnden sagt upp avtalet för bågskyttehallen med BSK Snapphanen och 
UF Contact? 

Svar: Kultur o fritidsnämnden har tagit beslut om att säga upp lokalen med ”kommunen” och 
att förvaltningen ska kika på lösningar för föreningarna som är verksamma där eller hyr lokal. 
Så några avtal med dem är inte uppsagda ännu. Anledningen är att sedan 
Bågskyttegymnasiet upphörde har KFN fått bära hela kostnaden för lokalen. Försök har 
gjorts för att se om man kunnat samordna och utnyttja lokalen mer med andra föreningar 
t.ex. skytteföreningar men inte nått framgång i de försöken.  
Lokalen används ca 100 timmar av ca 5 800 uthyrningsbara timmar om året, det vill säga 
den står tom ca 5 700 timmar om året. (då har vi kikat bakåt till 2018 som var innan 
pandemin) 

2.Var ska bågskytteföreningen och UF Contact vara om de inte får vara i bågskyttelokalen på 
Dannfältet? 

Svar: Innan bågskyttelokalen kom till så höll man till i Dannfältshallen och det kommer att 
vara möjligt även framöver eller i någon av kommunens andra lokaler beroende på vilket 
som kommer att fungera bäst. Tilläggas ska att bågskyttet bedriver merparten av sin 
verksamhet utomhus. 
När det gäller UF Contact så hyr de en kontorslokal/klubbrum.  
KFNs primära uppgift är inte att tillhandahålla administrativa lokaler utan lokaler och 
anläggningar där verksamhet/idrott bedrivs. Givetvis så ska förvaltningen även kika på hur 
man bäst löser deras behov av lokal. 

3.Vad är årlig kostnad för bågskyttehallen? 

Svar: I Dagsläget betalar KFN 171 tkr om året i internhyra för lokalen 



 Protokoll 16(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 63/2022  KS 2022/1044  
 

Patrik Sjöstedt 

Ordförande Kultur o fritidsnämnden 
 
Beslutet skickas till:  
Förtroendevald M.Å 
Förtroendevald P.S 
Kultur- och fritidsnämnden  

  



 Protokoll 17(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 64/2022  KS 2022/1380  
 

§ 64/2022  Interpellation om Södra Sunds vattenkraftverk ställd till 
Kommunstyrelsens vice ordförande Annika Sjöstedt (S) 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Interpellationen får ställas och besvaras av Kommunstyrelsens vice ordförande Annika 
Sjöstedt (S) 

Ärendebeskrivning 
Rolf Jönsson (C) har den 24 maj 2022 lämnat in följande interpellation: 

”EU:s vattendirektiv har orsakat ett hysteriskt motstånd till våra mindre vattenkraftverk och 
elproducenter. Fria fiskvägar har ett absolut företräde mot alla andra värden dessa kraftverk 
ger och skapar. De ger först och främst ett viktigt eltillskott i en tid när varje kilowattimme är 
enormt viktig. De har nästan alltid också kulturhistoriskt höga värden från 1800-1900-talet 
eller ännu längre tillbaka. Dammarna har sedan lång tid tillbaka även skapat nya värdefulla 
ekologiska livsmiljöer. 

Centerpartiet har i alla sammanhang och remissvar anmält uppfattningen att befintlig 
vattenkraft ska behållas och lyfter fram de viktiga kulturhistoriska värdena. 

Nu har vi ett mycket viktigt ärende framför oss i kommunen. Det gäller Södra Sund som är en 
pärla i centrala Olofström och lever med ett utrivningshot över sig. Det får inte hända att det 
rivs.  
Fiskevägen skulle endast förlängas några hundra meter innan kulverten under Volvo tar över 
vattentransporten. Fiskar kommer säkert inte att ta sig igenom den upp till Halen så då faller 
det som skäl. 

Centerpartiet vill nu få besked från Socialdemokraterna om ni håller med om vårt krav på att 
stoppa alla förslag om utrivning av Södra Sund. 

 Vad anser ni om eventuell utrivning? 

 Har ni informerat era företrädare i alla nämnder och bolag om hur viktig denna fråga 
är för både energiproduktion och bevarande av kulturhistoriska värden? 

Rolf Jönsson, gruppledare Centerpartiet" 

Annika Sjöstedt (S) Kommunstyrelsens vice ordförande har lämnat följande svar på 
interpellationen: 
 
"Socialdemokraterna i Olofström har samma uppfattning som Centerpartiet att befintlig 
vattenkraft ska behållas och att det är viktigt att lyfta fram de kulturhistoriska värdena i vår 
bygd. Vi anser också att Södra Sund är en pärla i centrala Olofström som vi vill bevara. Dock 
vet vi i nuläget inte vilka krav som Länsstyrelsen kommer att ställa på Södra Sund och det 
betyder att varken Centerpartiet eller Socialdemokraterna äger frågan helt själva. 
 
Centerpartiets frågor: 

 Centerpartiet vill nu få besked från Socialdemokraterna om ni håller med om vårt krav 
på att stoppa alla förslag om utrivning av Södra Sund. Vad anser ni om eventuell 
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Kommunfullmäktige 

KF § 64/2022  KS 2022/1380  
 

utrivning? 
Svar: Ja, Socialdemokraterna håller med Centerpartiet att vi vill stoppa alla förslag 
om utrivning av Södra Sund. De kulturhistoriska värdena är viktiga för oss. 
  

 Har ni informerat era företrädare i alla nämnder och bolag om hur viktig denna fråga 
är för både energiproduktion och bevarande av kulturhistoriska värden? 
Svar: Ja, vi har diskuterat frågan och är eniga om att frågan är viktig både för 
energiproduktion och bevarande av kulturhistoriska värden." 

Beslutet skickas till: 
Förtroendevald R.J 
Förtroendevald A.S  
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Kommunfullmäktige 

KF § 65/2022  KS 2022/281  
 

§ 65/2022  Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Medborgaförslaget läggs till pågående ärende. 
 
Ärendebeskrivning 

Dnr  Ärendebeskrivning Datum 

2022/1400 Medborgarförslag om ett utegym på Storlekplatsen föralla 
åldersgrupper. 

2022-05-
27 

  

  



 Protokoll 20(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 66/2022  KS 2022/281  
 

§ 66/2022  Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Motionen läggs till pågående ärende. 

Ärendebeskrivning 

Dnr Ärendebeskrivning Inlämnad 
av: Datum 

2022/1018 Motion - Föreläsning om Storvretskolan används 
som utbildning till personal inom Olofströms skolor. C 2022-

04-20 

  

  



 Protokoll 21(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 67/2022  KS 2022/281  
 

§ 67/2022  Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Meddelandena tas till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Löpnr Ärendebeskrivning Datum 

6195/2022 Beslut SN §77/2022 Rapportering till IVO avseende ej 
verkställda beslut för rapporteringsperiod 2, 2022 

2022-
05-31 

5591/2022 Information från Länsstyrelsen Blekinge om ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti 

2022-
05-13 

5480/2022 Protokoll Bolagsstämma och undertecknad Årsredovisning, 
revisionsberättelse Olofströmshus AB samt Olofströms Näringsliv AB 

2022-
05-11 

5338/2022 Expediering av FF 2022-04-08 § 2 Årsredovisning 2021 2022-
05-09 

4408/2022 Kallelse stämma Mörrumsåns vattenråd 2022-
04-19 

4385/2022 Kallelse Föreningsstämma Föreningen Energikontor 
Sydost inkl bilagor 

2022-
04-18 

6221/2022 
Beslut från Karlshamns kommun: Missiv KF § 87/2022 
Ansvarsfrihet för direktionen Samordningsförbundet i Blekinge län år 
2021 

2022-
05-31 

  

  



 Protokoll 22(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 67/2022  KS 2022/281  
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