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Ärende
SKL:s ombudsval
Val av justerare och valkontrollanter
Godkännande av dagordning
Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter
Skattesats 2019
Laboratoriets avgifter 2019
Förslag om nya bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda
Avvecklingsprocess för kommunalförbundet Region Blekinge
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde, kvartal 3 2018
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 3 2018
Val av lekmannarevisor i Karlshamns Golfklubbs Fastighets AB
Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner
november 2018
Sammanställning över Förslag till Karlshamns kommun 2018
Val av revisorer 2019-2022
Val av kommunstyrelse 2019-2022
Val av kommunalråd och oppositionsråd
Val av nämnd för barn, ungdom och skola 2019-2022
Val av byggnadsnämnd 2019-2022
Val av gymnasienämnd 2019-2022
Val av kulturnämnd 2019-2022
Val av omsorgsnämnd 2019-2022
Val av nämnd för arbete och välfärd 2019-2022
Val av teknik- och fritidsnämnd 2019-2022
Val av valnämnd 2019-2022
Val av överförmyndarnämnd 2019-2022
Val av styrelse för Rydströmska fonderna 2019-2022
Val av styrelse för Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum 2019-2022
Val av styrelse för Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm 2019-2022
Val av styrelse i Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande 20192022
Val av direktion i kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge
2019-2022
Val av direktion för kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge Väst
Val av direktion i Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2019-2022
Val av styrelseledamöter i Västblekinge Miljö AB 2019-2022
Val av styrelseledamöter i Föreningen Karlshamns Museum 2019-2022
Val av huvudmän i Sparbanken i Karlshamn 2019-2022
Val av huvudmän i Åryds Sparbanks stiftelse 2019-2022
Val av styrelseledamöter i NetPort.Karlshamn ideell förening 2019-2022
Val av styrelse i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2019-2022
Val av styrelse i Karlshamn Energi AB 2019-2022
Val av styrelse i Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2019-2022
Val av styrelse i Karlshamn Energi Vatten AB 2019-2022
Val av styrelse i Karlshamn Hamn AB 2019-2022
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Val av styrelse i Karlshamns Kombiterminal AB 2019-2022
Val av styrelse i Karlshamnsbostäder AB 2019-2022
Val av styrelse i Karlshamnsfastigheter AB 2019-2022
Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera 20192022
Val av styrelse i Samverkansnämnden i Blekinge 2019-2022
Val av ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor och föreningsstämmor
2019-2022
Ordning för inkallande av ersättare 2019-2022
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SKL:s ombudsval /

Val av justerare och valkontrollanter /

Godkännande av dagordning /

Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter /
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta skattesatsen 21,76 kr för 2019
Sammanfattning
Koalitionen (S, C, MP) bedriver för närvarande budgetarbetet med utgångspunkten att
kommunalskatten för 2019 ska vara oförändrad, det vill säga 21,76.
I enlighet med kommunallagens 11 kap. 8-11 §§ ska budgeten fastställas innan
november månads utgång. Om särskilda skäl finns får budgeten fastställas i december.
Dock ska kommunfullmäktige ändock fastställa skattesatsen inom november månad.
Koalitionen menar att särskilda skäl föreligger och budgeten kommer därför fastställas
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december.
Mot bakgrund av lagens krav föreslås kommunfullmäktige besluta om 21,76 i skattesats
(oförändrad) för 2019. Inför 2019 har en skatteväxling om 45 öre skett med Landstinget
Blekinge.
Beslutsunderlag
Skrivelse från koalitionen, 2018-11-05
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Skatteverket
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2018-11-05

Dnr: 2018/2892

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-06
2018-11-19

§
263

Skattesats 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta en oförändrad skattesats för 2019, det vill säga 21,76 kr
Sammanfattning
Koalitionen (S, C, MP) bedriver för närvarande budgetarbetet med utgångspunkten
att kommunalskatten för 2019 ska vara oförändrad, det vill säga 21,76.
I enlighet med kommunallagens 11 kap. 8-11 §§ ska budgeten fastställas innan
november månads utgång. Om särskilda skäl finns får budgeten fastställas i
december. Dock ska kommunfullmäktige ändock fastställa skattesatsen inom
november månad.
Koalitionen menar att särskilda skäl föreligger och budgeten kommer därför
fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december.
Mot bakgrund av lagens krav föreslås kommunfullmäktige besluta om oförändrad
skattesats (21,76) för 2019. Inför 2019 har en skatteväxling om 45 öre skett med
Landstinget Blekinge.
Beslutsunderlag
Skrivelse från koalitionen, 2018-11-05
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Skatteverket

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att index för årlig justering av avgifter ändras till PKV, Prisindex Kommunal Verksamhet
att anta förslag på justering av avgifter till 2019 med 2.7 % enligt PKV, det vill säga total
uppjustering med ränta på ränta till 2019 med 12.1 %
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 156, föreslagit kommunfullmäktige justera taxan
för Sternölaboratoriet.
Sternölaboratoriet är ackrediterat laboratorium för kemiska och mikrobiologiska analyser inom
vatten och fodermedel. Tekniska nämnden har lämnat förslag på taxehöjning och fortsatt
indexering.
Redogörelse av nuläget för laboratoriets avgifter.
Förslag på index för årlig justering av avgifter är PKV, Prisindex Kommunal Verksamhet.
För 2016 2.7 % enligt PKV.
För 2017 3.4 % enligt PKV.
För 2018 2.8 % enligt PKV.
För 2019 2.7 % enligt PKV.
Det vill säga total uppjustering med ränta på ränta till 2019 med 12.1 %.
Förslås för 2019 att laboratoriet åtar sig att utföra analyser åt VA-verksamheten genom ett
helårsabonnemang medan övriga kunder debiteras för varje utförd analys.
Under år 2019 ses prismodellen över med målsättning att utdebitering i huvudsak ska ske i form
av betalning per analys.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-28
Protokollsutdrag TN § 156/2018 Laboratoriets avgifter 2019
Prislista för analyser och tjänster Sternölaboratoriet
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Tekniska nämnden
VA-chef Marika Mårtensson
Projektledare Christer Martinsson
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Sammanträdesdatum:
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att index för årlig justering av avgifter ändras till PKV, Prisindex Kommunal Verksamhet
att anta förslag på justering av avgifter till 2019 med 2.7 % enligt PKV, det vill säga total
uppjustering med ränta på ränta till 2019 med 12.1 %
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 156, föreslagit kommunfullmäktige justera
taxan för Sternölaboratoriet.
Sternölaboratoriet är ackrediterat laboratorium för kemiska och mikrobiologiska analyser
inom vatten och fodermedel. Tekniska nämnden har lämnat förslag på taxehöjning och
fortsatt indexering.
Redogörelse av nuläget för laboratoriets avgifter.
Förslag på index för årlig justering av avgifter är PKV, Prisindex Kommunal Verksamhet.
För 2016 2.7 % enligt PKV.
För 2017 3.4 % enligt PKV.
För 2018 2.8 % enligt PKV.
För 2019 2.7 % enligt PKV.
Det vill säga total uppjustering med ränta på ränta till 2019 med 12.1 %.
Förslås för 2019 att laboratoriet åtar sig att utföra analyser åt VA-verksamheten genom ett
helårsabonnemang medan övriga kunder debiteras för varje utförd analys.
Under år 2019 ses prismodellen över med målsättning att utdebitering i huvudsak ska ske i
form av betalning per analys.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-28
Protokollsutdrag TN § 156/2018 Laboratoriets avgifter 2019
Prislista för analyser och tjänster Sternölaboratoriet
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Tekniska nämnden
VA-chef Marika Mårtensson
Projektledare Christer Martinsson
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2018-09-27

Dnr: 2018/2853

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-23
2018-11-06
2018-11-19

§
216
247

Laboratoriets avgifter 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att index för årlig justering av avgifter ändras till PKV, Prisindex Kommunal
Verksamhet
att anta förslag på justering av avgifter till 2019 med 2.7 % enligt PKV, det vill säga
total uppjustering med ränta på ränta till 2019 med 12.1 %
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 156, föreslagit kommunfullmäktige
justera taxan för Sternölaboratoriet.
Sternölaboratoriet är ackrediterat laboratorium för kemiska och mikrobiologiska
analyser inom vatten och fodermedel. Tekniska nämnden har lämnat förslag på
taxehöjning och fortsatt indexering.
Redogörelse av nuläget för laboratoriets avgifter.
Förslag på index för årlig justering av avgifter är PKV, Prisindex Kommunal
Verksamhet.
För 2016 2.7 % enligt PKV.
För 2017 3.4 % enligt PKV.
För 2018 2.8 % enligt PKV.
För 2019 2.7 % enligt PKV.
Det vill säga total uppjustering med ränta på ränta till 2019 med 12.1 %.
Förslås för 2019 att laboratoriet åtar sig att utföra analyser åt VA-verksamheten
genom ett helårsabonnemang medan övriga kunder debiteras för varje utförd
analys.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Under år 2019 ses prismodellen över med målsättning att utdebitering i huvudsak
ska ske i form av betalning per analys.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-28
Protokollsutdrag TN § 156/2018 Laboratoriets avgifter 2019
Prislista för analyser och tjänster Sternölaboratoriet
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Tekniska nämnden
VA-chef Marika Mårtensson
Projektledare Christer Martinsson

Erik Bergman
Kanslichef
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-09-26
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15 -

Beslutande:

Mats Dahlbom
Britt Kilsäter
Katrin Johansson
Lars Hasselgren
Tor Billing
Stig Johansson
Gunnar Fastén
Magnus Dagmyr
Jan-Erik Abrahamsson
Jörgen Kronsell

Tjänstgörande
ersättare:

sid 1 av 4

Ordförande
Ledamot
Vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

ersätter
Vakant plats

Bo Sandgren (S)

Närvarande
ersättare:

Per-Ivar Johansson
Mats Olausson
Patrik Engström
Catarina Flod
Tommy Mikkelsen
Elisabet Rosengren
Ulf Gustavsson
Lennarth Malm

Övriga:

Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Magnus Persson, verksamhetschef
Marika Mårtensson, VA-chef
Magnus Persson, fastighetschef
Jörgen Svensson, verksamhetschef § 153
Susanne Andersen, ekonom § 153
Christer Martinsson, projektledare §§ 156
Christina Svensson, sekreterare

(C)
(M)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(L)

Utses att justera: Jörgen Kronsell (MP)
Paragrafer:

§§ 153-157

Justeringsdatum: 2018-09-26
Sekreterare

……………………………………………………
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(C)
(M)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(MP)
(S)
(S)
(MP)

(S)

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-09-26
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Christina Svensson
Ordförande

……………………………………………………
Mats Dahlbom

Justerande

……………………………………………………
Jörgen Kronsell
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-09-26

sid 3 av 4

Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Tekniska
nämnden
2018-09-26
2018-09-27
Rådhuset

Datum då anslaget
tas ner:

2018-10-19

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-09-26

sid 4 av 4

§ 156 Laboratoriets avgifter 2019, 2018/2853
Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta att index för årlig justering av avgifter ändras till
PKV, Prisindex Kommunal Verksamhet
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag på justering av avgifter till 2019 med 2.7 %
enligt PKV, dvs total uppjustering med ränta på ränta till 2019 med 12.1 %
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Redogörelse av nuläget för laboratoriets avgifter.
Förslag på index för årlig justering av avgifter är PKV, Prisindex Kommunal Verksamhet.
För 2016 2.7 % enligt PKV.
För 2017 3.4 % enligt PKV.
För 2018 2.8 % enligt PKV.
För 2019 2.7 % enligt PKV.
D.v.s. total uppjustering med ränta på ränta till 2019 med 12.1 %.
Förslås för 2019 att laboratoriet åtar sig att utföra analyser åt VA-verksamheten genom ett
helårsabonnemang medan övriga kunder debiteras för varje utförd analys.
Under år 2019 ses prismodellen över med målsättning att utdebitering i huvudsak ska ske i
form av betalning per analys.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Projektledare Christer Martinsson 2018-09-17
Prislista för analyser och tjänster
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
VA-chef Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut
Beslut: KF 2015-02-02, § 5, Reviderad KF 2018-XX-XX, § XX

Prislista för analyser och tjänster
Sternölaboratoriet

Prislista för analyser och tjänster Sternölaboratoriet
Ackrediterat laboratorium för kemiska och mikrobiologiska analyser inom vatten och fodermedel
Mikrobiologiska vattenundersökningar
Pris i Skr/analys (exkl. moms)
Dricksvatten
enl. SLVFS 2001:30

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C
Antal långsamväxande bakterier
Koliforma bakterier
E.coli

530

Tillägg vid
ytvattenpåverkan

Clostridium perfringens, presumtiva

325

Råvatten avsett för
behandling till dricksvatten
enl. föregående

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C
Koliforma bakterier
E.coli

530

Dricksvatten
enl. Livsmedelsverkets råd
om enskild
dricksvattenförsörjning
(Egna vattentäkter)

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C
Koliforma bakterier
E.coli

530

Badvatten:

Havsbad:

Sjöar:
Bassängbad:

Övriga vatten:
Sjöar, bäckar, åar, diken
mm

E.coli
Intestinala enterokocker

785

E.coli
Intestinala enterokocker

785

E.coli
Intestinala enterokocker

530

Heterotrofa bakterier
35°C 2 dygn
Pseudomonas aeruginosa

530

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C
Koliforma bakterier
E.coli

15
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Prislista för analyser och tjänster Sternölaboratoriet

Enstaka mikrobiologiska vattenundersökningar
Odlingsbara mikroorganismer och antal långsamväxande bakterier
Aktinomyceter
Clostridium perfringens, presumtiva
Intestinala enterokocker
Heterotrofa bakterier
Mikrosvampar (Mögel och jäst)
Pseudomonas aeruginosa
Övriga

Totalantal aeroba mikroorganismer
Enterobacteriaceae

265
265
325
265
265
265
265
450

Enstaka mikrobiologiska livsmedelsanalyser
Provberedningskostnad

325

Per delanalys
Totalantal aeroba mikroorganismer
Enterobacteriaceae
Koliforma bakterier 37°C
Koliforma bakterier 44°C
E.coli
Mikrosvampar (Mögel och jäst)

80
80
80
80
80
80

Övriga mikrobiologiska undersökningar
Salmonella NMKL
Salmonella PCR (endast AAK)
Hygicult TPC (Totalantal) utan avläsning
Hygicult TPC (Totalantal) med avläsning
Typbestämning av bakterier (API-test)

255
285
95
125
400

Enstaka kemiska analyser
Alkalinitet
Aluminium
Ammonium-nitrogen
Biokemisk oxygenförbrukning, BOD7
Totalfosfor
Totalkväve TOC
Totalt organiskt kol
Totalhårdhet
Fluorid
Färgtal

140
205
175
400
205
315
315
140
155
125
2
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Prislista för analyser och tjänster Sternölaboratoriet

Järn
Kemisk syreförbrukning, CODMn
Klorid
Konduktivitet
Lukt
Mangan
Nitrat-nitrogen, S:a nitrit- och nitratnitrogen
Nitrogen, total AA
pH-värde
Smak
Turbiditet
Fosfat *
Syre *
Suspenderade ämnen *
Torrsubstans *
* ej ackrediterad analys

175
175
140
125
125
175
175
265
125
125
125
155
205
265
215

Timtid
Provtagning av certifierad provtagare
Provtagning
Laboratorietid
Utvärdering, sammanställning
Administrationstid för fax, kopiering mm

Skr/tim
Skr/tim
Skr/tim
Skr/tim
Skr/tim

640
530
640
640
495

För analyser som enligt kundens önskemål påbörjas så att övertid förorsakas tillkommer kostnad för
övertidsarbete.
För separat övertid på uppdrag under lördag och söndag specifikt för kund debiteras minst 3 tim.
För övertid på uppdrag under storhelger specifikt för kund debiteras minst 2x3 tim.

3

17

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna de nya bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda att gälla
fr.o.m. 2019-01-01
Sammanfattning
Arvodeskommittén har på kommunfullmäktiges uppdrag lämnat föreslag på nya
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november 2018 ska kommunfullmäktige kunna besluta om nya regler
och förmåner för förtroendevalda.
Översynen är nu gjord och följande förslag till nya bestämmelser om ekonomisk
ersättning framtagen.
Följande förändringar föreslås av arvodeskommittén:
- Uppdatering av riksdagsmannaarvodet.
- Justerade årsarvoden för teknik- och fritidsnämnden samt för nämnden för
arbete och välfärd.
- Årsarvode för Kreativum i Blekinge AB i likhet med övriga kommunala bolag.
- Arvodesreglerna justeras för delägda bolag och kommunalförbund.
- Oppositionsarvodet tas bort.
- Ungdomsrådet arvoderas.
Vid kommunstyrelsen sammanträde lämnar Per-Ola Mattsson (S) ett alternativt förslag
från koalitionen med justeringar av arvodeskommitténs förslag samt med förändringar
på följande områden:
- För justering av protokoll utgår ej arvode, dock förlorad arbetsförtjänst.
- Riktlinjer för resor gäller även de förtroendevalda.
- Begränsningsregeln justeras till 100 procent av heltid.
- Överförmyndarnämndens ordförande och vice ordförande får årsarvode.
- Oppositionsrådet arvoderas med 9,6.
- Ungdomsrådet får sammanträdesarvode enligt gällande princip om 1,2 och utses
representanter från elevorganisationer.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta de av Per-Ola Mattsson föreslagna
bestämmelserna.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-30
Protokollsutdrag § 3/2018 Översyn av ersättning till förtroendevalda
Förslag till nya bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till ett alternativt förslag från koalitionen.
Beslutsgång
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med koalitionens alternativa förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Hel- och delägda bolag
Kommunalförbund
Personalchef Jonas Jönsson
Lönechef Annika Risberg
Kanslichef Erik Bergman
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Lönehandläggare Christina Gustafsson
Administratör Aili Martinsson
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Sida 1(2)

2018-10-30

Dnr: 2018/3740

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-06
2018-11-19

§
249

Förslag om nya bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna de nya bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda att gälla
fr.o.m. 2019-01-01
Sammanfattning
Arvodeskommittén har på kommunfullmäktiges uppdrag lämnat föreslag på nya
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Vid
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2018 ska kommunfullmäktige
kunna besluta om nya regler och förmåner för förtroendevalda.
Översynen är nu gjord och följande förslag till nya bestämmelser om ekonomisk
ersättning framtagen.
Följande förändringar föreslås av arvodeskommittén:
- Uppdatering av riksdagsmannaarvodet.
- Justerade årsarvoden för teknik- och fritidsnämnden samt för nämnden för
arbete och välfärd.
- Årsarvode för Kreativum i Blekinge AB i likhet med övriga kommunala bolag.
- Arvodesreglerna justeras för delägda bolag och kommunalförbund.
- oppositionsarvodet tas bort.
- Ungdomsrådet arvoderas.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-30
Protokollsutdrag § 3/2018 Översyn av ersättning till förtroendevalda
Förslag till nya bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Beslutet skickas till

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Samtliga nämnder
Hel- och delägda bolag
Kommunalförbund
Personalchef Jonas Jönsson
Lönechef Annika Risberg
Kanslichef Erik Bergman
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Lönehandläggare Christina Gustafsson
Assistent Aili Martinsson

Erik Bergman
Kanslichef
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PROTOKOLL
Arvodeskommittén
2018-10-23
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Plats och tid

Ekö-rummet, klockan 15:30 – 16:30

Beslutande:

Tyrone Svärdh
Sven-Åke Svensson
Gert Åkesson
Claes Mårlind

Övriga:

Jonas Jönsson, sekreterare

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

sid 1 av 2

(L)
(S)
(C)
(M)

Utses att justera: Claes Mårlind (M)
Paragrafer:

§§ 1-3

Justeringsdatum: 2018-10-30
Sekreterare

……………………………………………………
Jonas Jönsson

Ordförande

……………………………………………………
Tyrone Svärdh

Justerande

……………………………………………………
Claes Mårlind

Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Arvodeskommittén
2018-10-23
2018-10-31
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2018-11-22

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 3 Översyn av arvode till förtroendevalda 2018/3740
Arvodeskommitténs beslut
Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de nya bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda att gälla
fr o m 2019-01-01
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19, § 13, bland annat att uppdra åt
arvodeskommittén att se över ersättningarna till förtroendevalda med syftet att i
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2018 kunna besluta om nya regler och
förmåner för förtroendevalda.
Översynen är nu gjord och följande förslag till nya bestämmelser om ekonomisk ersättning
framtagen.
Beslutsunderlag
Förslag till nya bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

23

FÖRFATTNINGSSAMLING
Bestämmelser om ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda

Författningssamling
- Policydokument  Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller från: Lagakraftvunnet beslut
Antagen: KF §

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda
Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen, dvs ledamöter och
ersättare i fullmäktige, styrelser och nämnder, politiska samordnare samt revisorer.
1:a kapitlet gäller för förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode.
2:a kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode och därvid fullgör uppdrag
på mindre än 40 % av heltid.
3:e kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller årsarvode och därvid fullgör uppdrag på heltid
eller minst 40 % av heltid.
I 4:e kapitlet finns gemensamma bestämmelser samt bestämmelser för pensionsavsättning,
omställningsstöd samt försäkringar.
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1 kapitlet
Förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode
1§
Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning
enligt vad som närmare anges i §§ 2-10 för
a) sammanträde med kommunfullmäktige,
b) sammanträde med kommunstyrelsen, nämnder, nämndutskott, presidieträffar, nämndberedningar
liksom revisorernas sammanträden,
c) sammanträden med kommunala råd, utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
d) sammanträden med kommunalförbund samt av flera kommuner gemensamt ägt bolag
e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget,
f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till
kommunen,
g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda själv tillhör,
h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
i) besiktning eller inspektion,
j) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
l) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför.
För ersättning enligt punkt e) ovan krävs beslut av nämnd eller beslut på delegation av nämnd.

2 § Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Utöver vad som anges i § 1 ges ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid justering av protokoll.

3 § Förlorad pensionsförmån
Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är
4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den
förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. I de fall den
förtroendevalda kan styrka en faktisk högre förlorad pensionsförmån än 4,5 % på förlorad
arbetsinkomst ska istället den styrkta summan avsättas, upp till och med maximalt ett
inkomstbasbelopp.
2
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Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga avgifter
har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad
pensionsförmån.
Avsättning sker ej om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår.

4 § Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

5 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m.
Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad
pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade
inkomsten eller de förlorade förmånerna.

6 § Arvode för sammanträden med mera
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode, har rätt till arvode för
sammanträde med mera med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Arvodet inkluderar tid för inläsning av handlingar och andra sammanträdesförberedelser.

7 § Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som
fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen Resepolicy riktlinjer
ska beaktas.

3
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8 § Barntillsynskostnader
Ersättning betalas för merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år.
Ersättning betalas för styrkta merkostnader, dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat
enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.

9 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på
annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av
handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta kostnader, dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutar.

10 § Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering
av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av arvodeskommittén.

4
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2 kapitlet
Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode
1§
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

2 § Begränsat årsarvode
Begränsat årsarvode utgör bl.a. ersättning för följande:
· Att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet
· Att förbereda ärenden och sammanträden
· Att lämna erforderlig information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer med mera.
· Att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära begränsat arvode under tjänstgöringsperioden, fördelas
arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid varunder var och en
av dem innehaft uppdraget.
För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars förhindrats att fullgöra sitt uppdrag ska
för den tid som överstiger en månad, göras en minskning av det begränsade arvodet i proportion
därtill.
Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen, för förtroendevald med begränsat arvode
uppbär ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad.

3 § Arvode för sammanträden med mera
Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode har ej rätt till arvode för sammanträden med
mera. Detta gäller för det uppdrag som det begränsade arvodet avser.

4 § Förlorad arbetsinkomst
Den som uppbär fast begränsat årsarvode kan inte för det uppdrag som det fasta arvodet avser enligt
ovanstående punkter (2 §) erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges i övrigt enligt de bestämmelser som angetts i 1 kap § 2.

5
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5 § Förlorad pensionsförmån
Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är
4.5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den
förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen samt på det
begränsade årsarvodet. I de fall den förtroendevalda kan styrka en faktisk högre förlorad
pensionsförmån än 4,5 % på förlorad arbetsinkomst ska istället den styrkta summan avsättas, upp
till och med maximalt ett inkomstbasbelopp.
Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga avgifter
har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad
pensionsförmån.
Avsättning sker ej om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår.

6 § Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

7 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m.

Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad
pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade
inkomsten eller de förlorade förmånerna.

8 § Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som
fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen Resepolicy ska beaktas.

6
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9 § Barntillsynskostnader
Ersättning betalas för merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år.
Ersättning betalas för styrkta merkostnader, dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat
enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.
10 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på
annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av
handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta kostnader, dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutar.
11 § Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering
av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av arvodeskommittén.

7
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3 kapitlet
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid
1§
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid (kommunstyrelsens ordförande) framgår
ansvarsområde och arbetsuppgifter av kommunstyrelsens reglemente.
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på minst 40 procent av heltid (oppositionsråd) har rätt till
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

2 § Arvode
Uppdraget är oreglerat. I årsarvodet ingår ersättning motsvarande övertidsersättning, tillägg för
obekväm arbetstid och dylikt.
Ledighet motsvarande semester medges med 32 arbetsdagar per år med bibehållet arvode. Outtagen
ledighet kan inte sparas till följande år.
Efter det att uppdraget upphört utgår ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL.
Ersättning för sammanträde och förrättning utgår ej.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära arvode under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet
mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av dem
innehaft uppdraget.
Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen, för förtroendevald med årsarvode uppbär
ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad.

3 § Förlorad pensionsförmån
Förlorad pensionsförmån utgår enligt OPF-KL.

4 § Sjukdom
Vid sjukdom görs avdrag motsvarande karensdag. För frånvaro p.g.a sjukdom fr.o.m. dag 2 till och
med 14:e kalenderdagen utgår arvode som motsvarar sjuklön enligt samma regler som för
kommunalt anställda.
För eventuellt längre frånvarotid utgår inte någon ersättning utöver sjukpenning enligt lag.
Någon tilläggsförsäkring vid sjukdom eller arbetsskada tecknas ej.
8
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5 § Resekostnader
Ersättning för användande av egen bil i uppdraget och traktamente vid flerdagsförrättning utgår
enligt samma regler som för anställda. Traktamente inom kommunen utgår ej. Färdtidsersättning
utgår inte.

9
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4 kapitlet
Gemensamma bestämmelser
1 § Tidpunkt för när förtroendevald tillträder respektive lämnar ett uppdrag
Förtroendevald ledamot som har blivit vald av kommunfullmäktige tillträder respektive lämnar sitt
uppdrag vid det månadsskifte som inträder närmast efter det att kommunfullmäktige sammanträtt.
Dessa regler gäller även vad avser samordnare, gruppledare och ledamöter med oppositionsarvode.
Ledamot i bolagsstyrelse tillträder respektive lämnar sitt uppdrag enligt vad som stadgas i
aktiebolagslagen.
2 § Hur man begär ersättning
Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan
som utsetts att ta emot dem.
Årsarvode och begränsat årsarvode betalas ut utan föregående anmälan.
Arvoden för sammanträde med mera betalas ut utan föregående anmälan endast när det gäller
arvode för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder,
nämndutskott, kommunala råd samt revisorernas sammanträden.
Andra arvodesberättigade sammanträden eller motsvarande betalas ut efter inlämnat underlag.

3 § Tidsfrister
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom sex månader
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

4 § Rutiner för attest
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska
-

för ledamöter vara ordföranden

-

för ordföranden vara vice ordföranden.
10
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5 § Utbetalning av arvoden och andra ersättningar
Årsarvode och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott efter inlämnad och attesterad rapport,
reseräkning och/eller dylikt.

6 § OPF-KL
OPF-KL gäller efter antagande för den som nytillträder i samband med valet 2014 eller senare samt
den som omväljs och som i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats av PBF eller andra
pensionsbestämmelser.
7 § Omställningsstöd
För omställningsstöd till förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid, med minst
sammanlagt 40 procent av heltid, tillämpas OPF-KL i sin helhet. Bestämmelserna om
omställningsstöd gäller inte för förtroendevald som i tidigare uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
En avsättning till insatser för omställning ska ske med motsvarande ett halvt inkomstbasbelopp per
år och per förtroendevald för personer som är förtroendevalda enligt 3 kapitlet dessa bestämmelser.
8 § Pension
För pensionsbestämmelser till förtroendevald tillämpas OPF-KL i sin helhet. Pensionsavgiften
beräknas på ersättning från årsarvoden, sammanträdesersättningar samt andra i det
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar enligt 4-5 §§ OPF-KL.
Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller inte för den som vid tillträdet har rätt till
egenpension p g a anställning, har rätt till egenpension enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag,
eller har uppnått 67 års ålder. För dessa förtroendevalda fortsätter tidigare tillämpade bestämmelser
att gälla.
Pensionsförmånernas omfattning enligt OPF-KL är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension,
efterlevandeskydd samt familjeskydd.
9 § Övrigt försäkringsskydd
Förtroendevalda omfattas av AFA:s försäkringsskydd vid skada eller olycksfall om det sker i
uppdraget (där arvode utgår) eller till och från uppdraget. Hot och våld ingår i begreppet skada eller
olycksfall.
Förtroendevalda omfattas av efterlevandeskydd enligt OPF-KL.
11
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Förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med minst sammanlagt 40
procent av heltid, omfattas av familjeskydd enligt OPF-KL.
Förtroendevalda omfattas av tjänstereseförsäkring tecknad av Karlshamns kommun.

10 § Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen, där inte
arvodeskommittén uttryckligen är avgörande. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har
uppdraget att tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare bestämmelser enligt PBF och PRF.
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ARVODESBILAGA
Allmänt om arvoden
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode, har rätt till arvode för
sammanträde med mera med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat.
Årsarvoden för förtroendevalda politiker baseras på riksdagsarvodets storlek vilket för år 2019 är 66
900 2018 är 65 400:-. Riksdagsarvodets storlek justeras årligen den 1 november, Karlshamn
kommuns förtroendevaldas årsarvode justeras årligen den 1 januari med motsvarande
riksdagsarvodets justering året innan.
Förtroendevalda som uppbär flera uppdrag inom kommunen samt nedan uppräknade bolag och
kommunalförbund får begränsat årsarvode maximalt motsvarande 40 100 procent av heltid.
Reduceringen av arvodet sker i första hand på kommunstyrelsen, i andra hand på nämnd/förvaltning
och i tredje hand på kommunala aktiebolagen/kommunalförbund. En förtroendevald som uppbär
flera uppdrag och uppnår det maximala beloppet följer dessa bestämmelsers 2:a kapitel.
För rätt till årsarvode eller begränsat årsarvode ska förtroendevald vara närvarande vid mer än
hälften av sammanträdena, räknat kalenderår för nämnder och stämma till stämma för bolag. Vid
kontroll kan krav på återbetalning av utbetalat arvode ske och då utgår istället sammanträdesarvode
och ersättning för förlorad arbetsinkomst för den förtroendevaldas faktiska närvaro.
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Årsarvode
Nämnder och styrelse
Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller
utskott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt följande:
Organ

Ordf.

Vice ordf.

Övr. ledamöter

Ant. ledamöter

Kommunfullmäktige

2,8

1,0

---

51

Kommunstyrelsen

12,0

2,8

---

15

Kommunstyrelsens AU

---

---

2,8

7

Kommunrevisionen

1,4

0,7

0,7

7

Valnämnd (valår)

0,7

---

---

5

1,4 0,7

0,7

-----

3

BUS-nämnden

2,8

1,0

---

11

Omsorgsnämnden

2,8

1,0

---

11

Byggnadsnämnden

2,1

0,8

---

11

Teknik- och fritidsnämnden

2,1

0,8

---

11 9

Kulturnämnden

2,1

0,8

---

9

Gymnasienämnden

2,1

0,8

---

11

Nämnden för Arbete o
Välfärd

2,8

1,0

---

7

Festivalkommittén
Festivalutskott

0,7

---

---

5

Överförmyndarnämnden
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Kommunala aktiebolag

Ordf.

Vice.ordf. Övr.ledamöter

Lekmanna
revision

Stadsvapnet AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Karlshamnsbostäder AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Karlshamns Energi AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Karlshamns Hamn AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Karlshamnsfastigheter AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Kreativum AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Av Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag framgår att de i Karlshamns
kommun vid varje tid gällande bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda ska äga
motsvarande tillämpning på styrelseledamöterna och lekmannarevisorerna i bolagen.
Ersättningarnas storlek fastställs av kommunfullmäktige.
Årsarvode till revisorer ska betalas ut till avgående revisorer t.o.m. den månad då
revisionsberättelsen för föregående års förvaltning lämnas.
Kommunalförbund och av flera kommuner gemensamt ägt bolag
Nedan redovisade bolag och kommunalförbund har i sina bolagsordningar respektive
förbundsordningar inskrivet att arvoden till ledamöter, suppleanter, och revisorer och andra
ekonomiska förmåner ska betalas ut enligt de regler som tillämpas inom Karlshamns kommun
respektive Växjö kommun.
Nedan redovisade arvoden är inte fastställda av kommunfullmäktige, utan av styrelsen/direktionen
för respektive juridisk person.
Aktiebolag

Ordf.

Vice.ordf. Övr. ledamöter

Lekmanna
revision

Västblekinge Miljö AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Kommunsamverkan
Cura Individutveckling

2,1

0,8

*

0,1

Räddningstjänsten Västra Blekinge

2,1

0,8

*

0,1

Miljöförbundet Blekinge Väst

2,1

0,8

*

0,1

Sydarkivera **
* Arvoderas enligt 1 kapitlet
15

38

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bestämmelser om ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda

* *Följer reglerna i den största medlemskommunen, Växjö kommun.

Samordnare samt oppositionsråd
Samordnare

2,8

Oppositionsråd

6,0 9,6

Samordnare och oppositionsråd utses av kommunstyrelsen.

Gruppledare
Gruppledare:

1,0

Till partier som genom allmänna val är representerade i kommunfullmäktige.
Gruppledararvodet faller bort i de fall då partiet samtidigt är representerat i Kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Oppositionsarvode borttaget

Röstmottagare i valdistrikt

Engångsarvode (inklusive allt) utgår under valår och per valtillfälle enligt följande.
8,5 % av årsarvodet till ordföranden i valdistrikt
7,0 % av årsarvodet till vice ordföranden i valdistrikt
6,0 % av årsarvodet till röstmottagare i valdistriktet
Valnämndens ledamöter och andra personer som tjänstgör vid sortering av poströster, extra
rösträknare, röstmottagare vid institutionsröstningen, samt onsdagsräkningen arvoderas
motsvarande 0,4 % av årsarvodet, (avrundat till närmaste helkrontal) per påbörjad tjänstgöringstimme.

Arvode för sammanträden
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till arvode för sammanträde motsvarande
1,2 % av årsarvodet.
Endast ett sammanträdesarvode utgår per dag, oavsett om den förtroendevalda deltar i flera
sammanträden samma dag.

Arvodering Ungdomsrådet
De personer som elevrådet elevorganisation utser till ungdomsrådet har rätt till arvode för
sammanträde motsvarande 0,4 1,2 % av årsarvodet. Endast ett sammanträdesarvode utgår per dag.
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Förlorad arbetsinkomst
Verifierat belopp upp till maximalt 10 x årsarvodet/12/165
Förlorad semesterförmån
Alt 1

Verifierat belopp:
a) förlorad semesterersättning är maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
b) förlorad semesterdag är maximalt samma maxbelopp som för förlorad
arbetsinkomst/dag.

Alt 2

Schablonberäknat belopp:
Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk samt barntillsynskostnad
Styrkt verklig merkostnad.
_______
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från och med 2019-01-01
att Region Blekinges regionstyrelse (Regionkommunen) från och med 1 januari 2019
utses till likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge
att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för kommunalförbundet Region Blekinge
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet och Landstinget
Blekinge fattar samma beslut
Sammanfattning
I och med att Landstinget Blekinge övertar det regionala utvecklingsansvaret och då blir
Region Blekinge ska kommunalförbundet Region Blekinge avvecklas.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19 § 91 att uppdra kommunalförbundet att
initiera sin egen avveckling per årsskiftet 2018/19.
Kommunalförbundet har nu inkommit med förslag på avvecklingsprocess. Avvecklingen
förslås gå till så att Region Blekinges regionstyrelse (sekundärkommunen) utgör
likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge. Då det är ett avsteg från
förbundsordningen krävs godkännande av samtliga medlemmar i kommunalförbundet,
vilket är länets kommuner och regionfullmäktige. Den föreslagna hanteringen, som går
utöver förbundsordningens bestämmelser, får betraktas som ett praktiskt sätt att hantera
avvecklingen.
Den föreslagna avvecklingsprocessen täcker nödvändiga beslut om årsredovisning,
ansvarsfrihet med mera.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Protokollsutdrag § 66 2018 Kommunalförbundet region Blekinge – Avveckling av
kommunalförbundet Region Blekinge
Region Blekinge – Avvecklingsprocess
Förbundsordning
Protokollsutdrag KF § 91/2018
Beslutet skickas till
Region Blekinge
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från och med 2019-01-01
att Region Blekinges regionstyrelse (Regionkommunen) från och med 1 januari 2019 utses
till likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge
att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för kommunalförbundet Region Blekinge
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet och Landstinget
Blekinge fattar samma beslut
Sammanfattning
I och med att Landstinget Blekinge övertar det regionala utvecklingsansvaret och då blir
Region Blekinge ska kommunalförbundet Region Blekinge avvecklas. Kommunfullmäktige
beslutade 2018-06-19 § 91 att uppdra kommunalförbundet att initiera sin egen avveckling
per årsskiftet 2018/19.
Kommunalförbundet har nu inkommit med förslag på avvecklingsprocess. Avvecklingen
förslås gå till så att Region Blekinges regionstyrelse (sekundärkommunen) utgör likvidator
för kommunalförbundet Region Blekinge. Då det är ett avsteg från förbundsordningen
krävs godkännande av samtliga medlemmar i kommunalförbundet, vilket är länets
kommuner och regionfullmäktige. Den föreslagna hanteringen, som går utöver
förbundsordningens bestämmelser, får betraktas som ett praktiskt sätt att hantera
avvecklingen.
Den föreslagna avvecklingsprocessen täcker nödvändiga beslut om årsredovisning,
ansvarsfrihet med mera.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Protokollsutdrag § 66 2018 Kommunalförbundet region Blekinge – Avveckling av
kommunalförbundet Region Blekinge
Region Blekinge – Avvecklingsprocess
Förbundsordning
Protokollsutdrag KF § 91/2018
Beslutet skickas till
Region Blekinge
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Sida 1(2)

2018-10-08

Dnr: 2018/1300

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-23
2018-11-06
2018-11-19

§
214
244

Avvecklingsprocess för kommunalförbundet Region Blekinge
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från och med 2019-01-01
att Region Blekinges regionstyrelse (Regionkommunen) från och med 1 januari
2019 utses till likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge
att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för kommunalförbundet Region
Blekinge
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet och
Landstinget Blekinge fattar samma beslut
Sammanfattning
I och med att Landstinget Blekinge övertar det regionala utvecklingsansvaret och
då blir Region Blekinge ska kommunalförbundet Region Blekinge avvecklas.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19 § 91 att uppdra kommunalförbundet att
initiera sin egen avveckling per årsskiftet 2018/19.
Kommunalförbundet har nu inkommit med förslag på avvecklingsprocess.
Avvecklingen förslås gå till så att Region Blekinges regionstyrelse
(sekundärkommunen) utgör likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge. Då
det är ett avsteg från förbundsordningen krävs godkännande av samtliga
medlemmar i kommunalförbundet, vilket är länets kommuner och
regionfullmäktige. Den föreslagna hanteringen, som går utöver förbundsordningens
bestämmelser, får betraktas som ett praktiskt sätt att hantera avvecklingen.
Den föreslagna avvecklingsprocessen täcker nödvändiga beslut om årsredovisning,
ansvarsfrihet med mera.
Beslutsunderlag

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2018/1300

Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Protokollsutdrag § 66 2018 Kommunalförbundet region Blekinge – Avveckling av
kommunalförbundet Region Blekinge
Region Blekinge – Avvecklingsprocess
Förbundsordning
Protokollsutdrag KF § 91/2018
Beslutet skickas till
Region Blekinge

Erik Bergman
Kanslichef
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Region Blekinge - avvecklingsprocess
Bakgrund
Länets kommunfullmäktigeförsamlingar och landstingsfullmäktige har beslutat att
godkänna att Region Blekinge övertar verksamheter från kommunalförbundet Region
Blekinge (se bilaga).
Innan sommaren 2018, beslutade Region Blekinges medlemmar att uppdra åt
kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av förbundet per den 31
december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och åtagande överförs till Region
Blekinge per den 31 december 2018, kommunalförbundet Region Blekinges egna
kapital per samma datum regleras till medlemmarna enligt gällande förbundsordning.
Avvecklingsprocess för Region Blekinge
Enligt förbundsordningen för Region Blekinge ska förbundet avvecklas genom att träda
i likvidation. När förbundet trätt i likvidation och om annat ej beslutas, skall skulder
betalas och egendom avyttras och fördelas enligt principerna i förbundsordningen.
Regionstyrelsen ska vara likvidator och lämnar i egenskap av likvidator slutredovisning
till medlemmarna.
Ovanstående förutsätter att det finns en regionstyrelse (direktion) i
kommunalförbundet fr o m 2019-01-01. Nedan beskrivna process bygger på att
medlemmarna är överens om en annan hantering utan att en ny regionstyrelse
(direktion) behöver utses.
En sådan överenskommelse bekräftas genom beslut i samtliga medlemmars
fullmäktigeförsamlingar gäller över förbundsordningen.
Region Blekinges verksamhet till och med 2018-12-31
Kommunalförbundet Region Blekinge bedriver verksamhet till och med 2018-12-31.
- En årsredovisning för 2018 upprättas av Regionstyrelsen (den nyvalda
Regionstyrelsen utses i Landstingsfullmäktige i november 2018 ?)
- Årsredovisningen granskas av kommunalförbundets revision som också yttrar sig
i ansvarsfrågan för regionstyrelsen (revisionens uppdrag löper fram till och med
då årsredovisningen för 2018 är granskad) Ansvarsfrågan avseende nuvarande
Trafiknämnden och Kultur- och Fritidsnämnden hanteras av nya
Regionfullmäktige efter revisorernas granskning.
- Årsredovisningen tillställs samtliga medlemmar för godkännande.
- Beslut i ansvarsfrågan för kommunalförbundet Region Blekinge styrelse för
2018 fattas i samtliga medlemmars fullmäktige senast 2019-06-30.
Avveckling av kommunalförbundet Region Blekinge från och med 2019-01-01
Avvecklingen av kommunalförbundet inleds 2019-01-01 genom att:
- Kommunalförbundet Region Blekinge träder i likvidation
- Regionstyrelsen (den nyvalda regionstyrelsen utses i november 2018) utgör
likvidator och ansvarar för att hantera avvecklingen.
- Likvidatorn upprättar slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse och
redovisningshandlingar.
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-

-

Tillgångar, skulder och åtaganden överförs till Region Blekinge
(regionkommunen) enligt tidigare beslut hos samtliga medlemmar. Region
Blekinges egna kapital regleras till medlemmarna enligt gällande
förbundsordning.
Slutredovisningen delges förbundsmedlemmarna.

Länets kommunfullmäktigen och landstingsfullmäktige föreslås besluta senast den 31
december 2018
-

att kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från och med 2019-0101.
att utse landstingsstyrelsen/regionstyrelsen till likvidator.
att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för kommunalförbundet Region
Blekinge.
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Förbundsordning för Region Blekinge
Dnr 104-197-2009
Reviderad av regionstyrelsen 2014-06-11
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Förbundsordning för Region Blekinge

Region Blekinge är ett kommunalförbund som har tillkommit efter överenskommelse
mellan Landstinget Blekinge, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg kommuner. Region Blekinge bildades den 1 januari 2001 och utgör medlemmarnas
organ för samarbete i regionala utvecklingsfrågor och för demokratisk förankring av
regionalt utvecklingsarbete.
Region Blekinge är fr o m den 1 januari 2003 ett kommunalt samverkansorgan som är
bildat enligt Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen.
§1

Förbundets ändamål

Region Blekinge ska främja Blekinges utveckling för att ta tillvara regionens möjligheter för att öka Blekinges attraktionskraft. Detta gäller inom förbundets uppgifter
som anges i § 2 samt de uppgifter som medlemmarna beslutar om att tillföra
förbundet. Region Blekinge har tre fokusområden:
•
•
•

vara Blekinges regionala politiska företrädare
verka för hållbar tillväxt och utveckling i Blekinge
samverka inom och utanför Blekinge

Regionstyrelsen är från och med 2012 Regional trafikmyndighet enligt Lag (2010:1065)
om kollektivtrafik.
§2

Förbundets uppgifter

Region Blekinges uppgifter omfattar regionalt utvecklingsarbete, där medlemmarnas
intressen ska tillvaratas enligt förbundets ändamål. Genom sitt arbetssätt ska förbundet
stärka gemenskapen och de demokratiska värdena inom regionen.
Subsidiaritetsprincipen ska gälla.
Medlemmarnas möjligheter till insyn och delaktighet i verksamheten ska beaktas
liksom en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom
förbundet ger upphov till.
Förbundet har att verkställa uppdraget från staten för att genomföra det regionala
tillväxtarbetet och med utgångspunkt från förordningen SFS 2007:713 ta fram en
regional utvecklingsstrategi för Blekinge. Med det statliga uppdraget följer med
utgångspunkt från förordningen SFS 2003:596 att fatta beslut om regionala
tillväxtmedel.
Förbundets verksamhet omfattar huvudsakligen verksamheter på regional nivå inom
följande politikområden:
•
•
•

Näringslivsutveckling
Innovation och forskning
Utbildning och kompetensförsörjning
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sysselsättning och arbetsmarknad
Fysisk- och digital infrastruktur, transporter, kollektivtrafik och översiktlig
planering
Regionintressen inom miljö, klimat och energiområdena
Internationellt samarbete
Regionalt samarbete
Kultur och fördelning av regionala kulturanslag
Turism
Landsbygdsutveckling
Regional kollektivtrafikmyndighet

Förbundet ska inom sina områden bedriva omvärldsbevakning samt beakta
kunskapsutvecklingen inom dessa.
Förbundet ska inom sina områden följa och beakta utvecklingen inom EU:s
politikområden som är av betydelse för förbundets verksamhet.
Förbundet ska organisera arenor där lokala och regionala aktörer kan mötas i arbetet
med Blekinges utveckling. För att stärka demokratin och medborgardialogen skall
minst en gång per år anordnas en regional utvecklingsdag – Blekingedagen.
Förbundet ska, där uppgiften inte ankommer på annan, utse eller nominera
representanter i regionala organ inom förbundets uppgiftsområde.
Förbundets uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet regleras i särskilt
konsortialavtal, avseende omfattning och finansiering, mellan medlemmarna.
Förbundet kan efter särskilt beslut i högsta beslutande organ svara även för andra
regionala uppgifter som staten, medlemmarna eller annan önskar att tillföra förbundet.
Den som överlämnar uppgiften ska definiera uppdraget.

§3

Förbundets medlemmar

Medlemmar i förbundet är Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg
kommuner samt Landstinget Blekinge.
Samtliga kommuner och landstinget är också medlemmar i Sveriges Kommuner och
Landsting.
§4

Förbundets namn

Förbundets namn är Region Blekinge.
§5

Förbundets säte

Region Blekinges säte är i Karlskrona.
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§6

Organisation

Förbundet har en förbundsdirektion som högsta beslutande organ. Direktionen ska
benämnas regionstyrelse.
§7

Regionstyrelse

Regionstyrelsen ska bestå av 23 ledamöter och 23 ersättare. Varje medlem ska
representeras av minst två ledamöter och två ersättare. Medlems val av ledamöter och
ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktigeförsamling. Kommunerna väljer 16
ledamöter och 16 ersättare och landstinget väljer 7 ledamöter och 7 ersättare.
Fördelningen av ledamöter och ersättare ska återspegla det sammanlagda valresultatet i
länet.
Medlemmarna representeras i regionstyrelsen enligt följande:
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Landstinget Blekinge

3
6
2
3
2
7

ledamöter och 3 ersättare
ledamöter och 6 ersättare
ledamöter och 2 ersättare
ledamöter och 3 ersättare
ledamöter och 2 ersättare
ledamöter och 7 ersättare

Mandatperioden utgör fyra år från och med den 1 januari året efter då val till
fullmäktige ägt rum i hela landet.
Regionstyrelsen utser inom sig ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande.
För beredning av ärenden väljer regionstyrelsen för mandatperioden inom sig ett
arbetsutskott som ska bestå av minst fem ledamöter och ersättare.
Regionstyrelsen kan inom sig uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt
en anställd inom förbundet att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller
grupp av ärenden. Delegationen får ej omfatta de fall som omfattas av kommunallagen
6 kap 34 §.
Regionstyrelsen upprättar och fastställer arbetsordning för sin verksamhet.
§8

Övrig politisk organisation

Regionstyrelsen inrättar de beslutsorgan och beredningar samt utser de rapportörer
som behövs för att fullgöra förbundets uppgifter. Uppdrag, sammansättning och
mandattid beslutas av regionstyrelsen i samband med inrättandet.
För beslutsorgan upprättas reglemente.
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§9

Arvoden och ekonomiska förmåner

Regionstyrelsen beslutar om ersättning till förtroendevalda inom förbundet.
En arvodesberedning inrättas. På förslag från denna fastställer regionstyrelsen de
bestämmelser som ska gälla för förbundets ledamöter och ersättare, förbundets
revisorer samt övriga förtroendevalda.
§ 10

Revision

Förbundet ska ha tre förtroendevalda revisorer. Dessa väljs för samma period som
motsvarar regionstyrelsens mandatperiod. Samtliga revisorer utses av
landstingsfullmäktige. Valet ska föregås av samråd med övriga medlemmar.
Revisorerna anlitar enligt 9 kap. 8 § kommunallagen själva sakkunniga till sin granskning
i den omfattning som behövs.
Revisorerna ska för granskning av regionstyrelsens verksamhet avge berättelse till
medlemmarnas fullmäktige. Dessa beslutar om ansvarsfrihet. (Kommunallagen)
Om medlem så begär sker medverkan från förbundet vid medlems
fullmäktigesammanträde.
För av regionstyrelsen tillsatta beslutsorgan skall revisorerna avge berättelse till
regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslutar om ansvarsfrihet för beslutsorgan.
(Kommunallagen)
§ 11

Offentlighet

Regionstyrelsens sammanträden ska vara offentliga, om inget annat beslutas.
Regionstyrelsen kan besluta att del av sammanträdet ska vara slutet.
Det sammanträde vid vilket regionstyrelsen fastställer budgeten ska alltid vara
offentligt.
§ 12

Anslag

Kungörelser samt justerade protokoll och andra meddelanden skall tillkännages på
Region Blekinges anslagstavla. Kungörelse ska samtidigt finnas tillgänglig på förbundets
hemsida www.regionblekinge.se
§ 13

Rätt att väcka ärenden

Ärenden i regionstyrelsen får väckas av;
•
•
•
•

Ledamot och ersättare i regionstyrelsen
Förbundsmedlems fullmäktige och styrelse
Revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamheter
Organ under regionstyrelsen om regionstyrelsen medgett sådan rätt
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§ 14

Närvaro- och yttranderätt

Landstingsstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsernas ordförande har närvaro- och
yttranderätt i regionstyrelsen även om de inte är ledamöter i denna.
Regionstyrelsen avgör därutöver i vilken utsträckning någon som inte är ledamot eller
ersättare i regionstyrelsen har rätt att yttra sig vid sammanträdena.
§ 15

Om skuldsättning m m

Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte ta upp långfristiga lån utan
medlemmarnas medgivande. Förbundet får ta upp kortfristiga lån för att täcka
tillfälliga behov av rörelsekapital.
Förbundet och deras dotterbolag får uppta långfristiga lån till investeringar avseende
kollektivtrafiken. Samordning kan ske med förbundets medlemmar avseende kommande
finansieringslösningar.
§ 16 Grunderna för förbundsmedlemmarnas deltagande i kostnaderna för
förbundets verksamhet
Kommunerna och landstinget skall gemensamt täcka de kostnader för Region Blekinge
som inte täcks på annat sätt genom en årligen bestämd avgift som delas lika mellan
kommunerna och landstinget.
Medlemsavgiften beräknas enligt skatteunderlagsprincipen genom framräkning av ett
promilletal av det definitiva taxeringsutfallet för kommunerna inkomståret två år före
det aktuella budgetåret.
Landstinget ska erlägga lika stort belopp som kommunerna tillsammans.
Härutöver har regionstyrelsen att framlägga förslag till budget för de
verksamhetsprojekt som förbundet önskar bedriva. För finansiering av projekten har
både medlem och i förekommande fall andra intressenter, som vill delta, skyldighet
att utge tilläggsavgift.
§ 17

Ersättning för överförda uppgifter från kommunerna och landstinget

Om uppgifter förs över från landstinget eller från en eller flera kommuner eller annan
till Region Blekinge måste medlemmarna vara överens om dessa och om hur
ersättningen för övertagandet skall regleras.
§ 18

Ersättning för överförda uppgifter från staten

För de uppgifter som förs över från staten till Region Blekinge sker reglering i särskild
ordning.
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§ 19 Upprättande av budget
Regionstyrelsen ska varje år fastställa en budget inför nästa kalenderår. Budgeten skall
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för
ekonomin under kommande treårsperiod. (Kommunallagen)
Regionstyrelsen skall avlämna delårsrapport över verksamheten till medlemmarna.
Det år då val till riksdagen har ägt rum ska budgeten för året därefter fastställas av
den nyvalda regionstyrelsen före utgången av januari månad.
§ 20

Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder

Medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till vad man tillskjutit i bidrag enligt §§ 16 och 17 till förbundets
verksamhet.
§ 21

Medlemmarnas rätt till insyn och kontroll

Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess
verksamhet och ekonomi.
§ 22

Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur
förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då
uppsägningen skedde. Vid utträdet skall regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena bestämmas utifrån vad som anges om tillgångar och skulder i § 20.
§ 23

Likvidation och upplösning av förbundet

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller
flera medlemmar utträder ur förbundet så att förutsättningar för förbundet att
uppfylla sina ändamål inte längre föreligger eller om medlemmarna inte kan enas om
förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 22 är till ända. När förbundet
trätt i likvidation och om annat ej beslutas, skall skulder betalas och egendom avyttras
eller fördelas enligt principerna i § 20. Likvidation verkställs av regionstyrelsen i
egenskap av likvidator.
När styrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall styrelsen avge en slutredovisning
för sin förvaltning.
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet
med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen skall
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas
styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de
handlingar som tillhör förbundets arkiv.
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När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts
förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.
§ 24

Tvister

Tvister mellan förbundet och medlem avgörs vid allmän domstol.
§ 25

Ändringar i förbundsordningen

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen föreslås av regionstyrelsen och skall
beslutas av varje medlems fullmäktige. Medlem kan genom framställning till
regionstyrelsen också påkalla ändring av förbundsordningen.
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Kraft att vilja.
Tillsammans är det möjligt.
Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker
Blekinge i Sverige och Europa.
Tillsammans med våra medlemmar – Blekinges
kommuner och landsting – arbetar vi för att göra
det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka
i vår region.

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona
Tel 0455-30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se
www.regionblekinge.se
8
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Plats och tid

Rådhussalen, klockan 16:00–19:05, ajournering kl. 17:30 – 17:50 samt kl.
18:25 –18:35

Beslutande:

Marie Sällström
Gert Åkesson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Andreas Saleskog
Jan Bremberg
Jan-Åke Berg
Anders Karlsson
Lena Sandgren
Tobias Folkesson
Kenneth Hake
Johnny Persson
Sofie Dahlqvist
Göran Svensson
Vivianne Andersson
Leif Håkansson
Inger Löfblom Sjöberg
Gertrud Ivarsson
Marco Gustavsson
Paul Hedlund
Elin Petersson
Magnus Gärdebring
Per Erlandsson
Magnus Sandgren t.o.m. § 107
Claes Mårlind
Bärthil Ottosson
Cecilia Holmberg
Carl-Eric Birgersson
Anders Englesson
Anna Atmander fr.o.m. del av
§ 89
Per Atmander
Tor Billing
Tommy Strannemalm
Görgen Lennarthsson
Gudrun Johansson
Ulf Lind
Mona Wettergren
Jens Henningsson
Tommy Larsson
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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(V)
(V)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-06-18

Karlshamns
kommun

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:

Övriga:

Roland Ohlsson (S)
Fredrik Nilsson (S)
Siri Näslund (S)
Katrin Johansson (S)
Patrik Engström (S)
Kerstin Linde (S)
Britt Kilsäter (M)
Lars Hasselgren (M)
Ingrid Ågård (MP)
Liz Wennerberg (MP) t.o.m. §
96

sid 2 av 5

ersätter
Suzanne Svensson (S)
Sara Sakhnini (S)
Kerstin Gustafsson (S)
Anki Hansson (S)
Christel Friskopp (S)
Inrid Hagberg Hake (S)
Marco Paulsson (M)
Emanuel Norén (M)
Sara Månsson Möllergren (MP)
Johanna Karlsson (MP)

Barbro Olsson (S), Rune Andersson (S), Tommy Alm (S), Lena Häggblad
(C), Markus Lindberg (C), Bodil Frigren Ericsson (L), Kenneth Svanberg
(L), Karin Johansson (V)
Daniel Wäppling, kommundirektör
Erik Bergman, kanslichef
Annette Sandberg, kommunikationschef
Agneta Blom, föredragande § 89

Utses att justera: Leif Håkansson och Cecilia Holmberg
Paragrafer:

§§ 87–112

Justeringsdatum: 2018-06-19
Sekreterare

……………………………………………………
Erik Bergman

Ordförande

……………………………………………………
Marie Sällström

Justerande

…………………………………………………… ……………………………………………………
Leif Håkansson
Cecilia Holmberg
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Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunfullmäktige
2018-06-18
2018-06-20
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2018-07-11

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 91 Region Blekinge, överföring av verksamheter samt skatteväxling 2018/1300
Kommunfullmäktiges beslut
att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och låta Region
Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av Region
Blekinge, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan kommunerna och landstinget
upphör
att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i § 2 och § 3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk
utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs med 45 öre för Region Blekinge från
och med 1 januari 2019
att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga 2
att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av förbundet per
den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och åtaganden överförs till Region
Blekinge per den 31 december 2018, kommunalförbundets egna kapital per samma datum
regleras till alla medlemmar enligt gällande förbundsordning
att i övrigt godkänna inriktningen i PM:et
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget fattar
samma beslut.
Sammanfattning
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge det regionala utvecklingsansvaret i
Blekinge län. Kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge läggs
samman till Region Blekinge, som blir en så kallad sekundärkommun. Blivande Region
Blekinges uppdrag är landstingets nuvarande uppgifter, kommunalförbundet Region
Blekinges nuvarande uppgifter, eventuellt tillkommande uppgifter samt andra uppdrag
från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut.
Därutöver ska regionala tillväxtmedel tillföras regionkommunen Region Blekinge från
Länsstyrelsen i Blekinge.
Region Blekinge kompenseras genom skatteväxling för ett ökat kostnadsåtagande.
Skatteväxlingen omfattar medlemsavgiften till allmän regional verksamhet (förslag budget
2018) och medlemsbidraget avseende trafiken (förslag budget 2018).
Skatteväxlingsförslaget innebär att allt ingår som idag sköts och administreras via Region
Blekinge (Blekingetrafiken) förutom tilläggstrafik buss och båt. Detta innebär att 185 mkr
skatteväxlas. Se bilaga 1 effekter av detta.
Förslaget till skatteväxling innebär att Landstinget Blekinge höjer utdebiteringen med 45
öre och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad avseende kostnaderna
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för dessa verksamheter. Slutlig skattesats för 2019 fastställs av respektive kommun- och
landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt.
Länets kommuner och Landstinget Blekinge ska hemställa hos finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk
utjämning sänks respektive höjs enligt ovan fr.o.m. 1 januari 2019.
För att kompensera vissa fördelningsmässiga effekter mellan kommunerna föreslås en
mellankommunal utjämning under 5 år (enligt bilaga 2).
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-29
Underlag för beslut om skatteväxling, Region Blekinge
Beslutet skickas till
Region Blekinge
Landstinget Blekinge
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Kommundirektör Daniel Wäppling
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg,
Finansdepartementet
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Nämnden för arbete och välfärds beslut
att redovisningen 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 revisionen.
För perioden rapporteras totalt 7 individrapporter som fördelas enligt följande:
LSS, 2 avser bostad för vuxna och 1 avlösarservice i hemmet.
SoL, 4 stycken där samtliga avser beslut om kontaktperson.

Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2018-09-27
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
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Dnr: 2018/1600

Nämnd
Nämnden för arbete och välfärd
Kommunfullmäktige
Revisorer

Datum
2018-10-18
2018-11-19

§
450

Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde, kvartal 3 2018
Förslag till beslut
att redovisningen 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 revisionen.
För perioden rapporteras totalt 7 individrapporter som fördelas enligt följande:
LSS, 2 avser bostad för vuxna och 1 avlösarservice i hemmet.
SoL, 4 stycken där samtliga avser beslut om kontaktperson.

Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2018-09-27
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen

Karlshamns kommun ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Lena Mattsson
Nämndsekreterare
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Omsorgsnämndens beslut
att godkänna rapporten
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 2018 rapporterades totalt 16 individrapporter för gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader. Samtliga stycken beror på att den enskilde tackat nej till
erbjudandet.
För 14 stycken av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 kap. 5 § eller 5
kap. 7 § SoL).
För 2 av rapporterna gällde beslutet annat bistånd, medboende.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-10-03

Dnr: 2018/2902

Nämnd
Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige
Revisorer

Datum
2018-10-17
2018-11-19

§
152

Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 3 2018
Förslag till beslut
att godkänna rapporten
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 2018 rapporterades totalt 16 individrapporter för gynnande beslut
som ej verkställts inom tre månader. Samtliga stycken beror på att den enskilde
tackat nej till erbjudandet.
För 14 stycken av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 kap. 5 §
eller 5 kap. 7 § SoL).
För 2 av rapporterna gällde beslutet annat bistånd, medboende.
Beslutsunderlag
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden,
kvartal 3 2018, tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Lena Mattsson, 2018-10-03
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 2(2)

2018-10-03

Dnr: 2018/2902

Lena Mattsson
Nämndsekreterare
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(1)

2018-10-31

Dnr: 2017/2003

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-19

§

Val av lekmannarevisor i Karlshamns Golfklubbs Fastighets AB
Förslag till beslut
att utse Lars-Inge Kjellberg till lekmannarevisor i KhGK Fastighets AB
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-18 § 146 att bli delägare i KhGK Fastighets
AB. Kommunfullmäktige äger rätten att för bolaget utse en lekmannarevisor.
2018-03-23 inkom från de förtroendevalde revisorerna nominering av Lars-Inge
Kjellberg som lekmannarevisor i bolaget.
Av förbiseende har nomineringen ej tagits upp för beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-31
Nominering, 2018-03-01
Beslutet skickas till
KhGK Fastighets AB
Revisorerna
Bolagsverket

Erik Bergman
Kanslichef
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Karlshamns

PROTOKOLL

kommun

Revisorerna

2018-03-01

KARLSHAMN

§ 4 Val av lekmannarevisor

Revisorernas

i KhGK Fastighets

AB.

beslut

att föreslå kommunfullmäktige
Fastighets AB.

att utse Lars-Inge

Kjellberg

till lekmannarevisor

i KhGK

Sammanfattning
Kommunrevisionen
Fastighets AB.

har ombetts

att föreslå en lekmannarevisor

till det delägda KhGK

Beslutsunderlag

Kommunrevisionen
har ombetts att föreslå en lekmannarevisor
till det nybildade företaget
tillsammans med Karlshamns Golfklubb. Bolaget är under bildande har för närvarande
namnet Startplattan
168636 AB. Bolagsnamnet ska sedermera vara KhGK Fastighets AB.

Beslutet

skickas till

Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-06

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/1286

Datum
2018-11-19

§

Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner
november 2018
Förslag till beslut
att ta sammanställningen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Kommunkansliet har upprättat en sammanställning över kommunfullmäktiges
obesvarade motioner avseende november 2018.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-11-06
Sammanställning över obesvarade motioner, 2018-11-06

Emma Håkansson
Nämndsekreterare
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Sammanställning över obesvarade motioner 2018-11-06, 2018/1286
Datum

Motionär

Motion om

Remitterad/behandlas

Anteckningar

2017-06-15

Tommy Strannemalm (SD)
(2017/2326)

Motion om att inte stödja
föreningar som
diskriminerar personer pga
kön eller sexuell läggning

KSAU 171128
FN 2018-02-01
KSAU 2018-03-13
KS 2018-03-27
KF 2018-04-09
KSAU 2018-11-20
KSAU 2018-01-25
KSAU 2018-09-25
KS 2018-10-09
KF 2018-10-22

Återremitterad till KS
vid KF:s sammanträde
9 april

KSAU 2018-09-25

Remitterad till ON

2017-10-23

Lars Hasselgren (M)
(2017/3571)

Motion om att införa
vårdbiträden

2018-09-17

Emanuel Norén (-)
(2018/2960)

2018-10-22

Britt Jämstorp (KD)

Motion om att utreda
möjligheten till projektet
"måltidsvän" inom
Karlshamns äldreomsorg
Minska det digitala
utanförskapet bland äldre
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KSAU 2018-11-20

Under beredning –
förslag under hösten
Remitterad till ON och
GN samt personalchef
Återremitterad till KS
vid KF:s sammanträde
2018-10-22

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna förslag till Karlshamn ska redovisas två gånger per år till kommunfullmäktige.
Senast förslagen redovisades var på fullmäktiges möte i mars.
Under innevarande period, mars till november har 48 förslag inkommit, varav 27 avgjorts
(bilaga 1).
Förslag som vid senaste redovisningen inte behandlats av nämnd redogörs för i bilaga
2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson, 2018-10-24
Bilaga 1 Sammanställning mars till november
Bilaga 2 Sammanställning över senaste redovisningen över förslag som inte var
avgjorda mars 2018
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(1)

2018-10-24

Dnr: 2018/1087

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-06
2018-11-19

§
259

Sammanställning över Förslag till Karlshamns kommun 2018
Förslag till beslut
att redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna förslag till Karlshamn ska redovisas två gånger per år till
kommunfullmäktige. Senast förslagen redovisades var på fullmäktiges möte i mars.
Under innevarande period, mars till november har 48 förslag inkommit, varav 27
avgjorts (bilaga 1).
Förslag som vid senaste redovisningen inte behandlats av nämnd redogörs för i
bilaga 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson, 2018-10-24
Bilaga 1 Sammanställning mars till november
Bilaga 2 Sammanställning över senaste redovisningen över förslag som inte var
avgjorda mars 2018

Christina Svensson
Nämndsekreterare
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Bilaga 1
Datum

Ärendenr

Ansvarig nämnd

2018-04-13 2018/1471

Tekniska nämnden

2018-04-16 2018/1525

Fritidsnämnden

Ärendemening

Förslag till Karlshamns kommun - Förbättra beläggningen
på Östra Härnäsvägen
Förslag till Karlshamns kommun - Lekplats på gräsplanen
vid Tegelmästarevägens vändplats

Beslut

att avslå medborgarförslaget
att avslå medborgarförslaget

2018-04-26 2018/1679

Fritidsnämnden

Förslag till Karlshamns kommun - Uppdatera avtal för
användning av båtplatser

att bifalla medborgarförslaget.
att ge förvaltningschefen i uppdrag att uppdatera
Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn och/eller
på land.
att fastslå uppdaterade Allmänna avtalsvillkor för
båtplats i hamn och/eller på land på
fritidsnämndens sammanträde i november 2018.

2018-05-04 2018/1783

Tekniska nämnden

Förslag till Karlshamns kommun - belysning av brovalv på
Wienerbron (Hinseleden) m fl

att avslå medborgarförslaget

2018-05-09 2018/1827

Kommunstyrelsen

2018-05-17 2018/1929

Tekniska nämnden

2018-05-18 2018/1954

Tekniska nämnden

2018-05-23 2018/2008

Tekniska nämnden

2018-05-24 2018/2015

Fritidsnämnden

2018-05-24 2018/2016

Tekniska nämnden

att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige
fastslagna kriterierna för behandling och inte kan
Förslag till Karlshamns kommun - Belysning på fontänen på
behandlas enligt fastslagna riktlinjer. Förslaget
Stortorget
överlämnas emellertid till tekniska nämnden för
beaktande.
Förslag till Karlshamns kommun - Bygga på en brospant på
att avslå förslaget
gamla järnvägsbron
Förslag till Karlshamns kommun - Vattenbelysning i
att avslå förslaget
fontänen vid torget
Förslag till Karlshamns kommun - Gatubelysning på
parkeringsplatsen i korsningen Kungsvägen/Bygatan i
att avslå förslaget
Mörrum
Förslag till Karlshamns kommun - Möjlighet att hyra
förvaringsplats för kajaker och paddlar samt anläggande av att avslå medborgarförslaget
en kajakbrygga
Förslag till Karlshamns kommun - Sätt upp en reflekterande
att avslå förslaget
skylt vid McDonalds för att markera olika körfiler

1(5)
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Bilaga 1
Datum

Ärendenr

Ansvarig nämnd

Ärendemening

Beslut

2018-05-29 2018/2056

Tekniska nämnden

Förslag till Karlshamns kommun - Belyst cykelbana på
Elsebrånevägen efter avfartsvägen till Långasjönäsvägen

att avslå förslaget
att hänvisa förslagsställaren till Trafikverket som är
väghållare på den aktuella sträckan.

2018-06-04 2018/2123

Fritidsnämnden

Förslag till Karlshamns kommun - ett vattenspel med
belysning (fontän) vid Näsviken

att avslå medborgarförslaget

Tekniska nämnden

Förslag till Karlshamns kommun - Sänkt maxhastighet på
Drösebovägen och Kofsavägen

att avslå förslaget
att hänvisa förslagsställaren om att ansöka om
hastighetsreglering hos Länsstyrelsen i Blekinge län.

Byggnadsnämnden

Förslag till Karlshamns kommun - Införa böter för
tomtägare/villaägare som har hörntomter och inte håller
ner häckar/buskage som därmed utgör en trafikfara

att avslå förslaget då det redan finns regler om vite
vid siktskymmande vegetation och ovårdade
tomter i gällande lagstiftning.

Förslag till Karlshamns kommun - Skyltning till
socialtjänsten

Då förslaget avser en intern verksamhetsfråga inom
Förvaltningen för arbete och välfärd avskrivs
förslaget från vidare handläggning.
Den typ av åtgärd som föreslås får hanteras genom
förvaltningens interna processer.

2018-06-07 2018/2152

2018-06-12 2018/2191

2018-06-26 2018/2384

Kommunstyrelsen

2018-06-26 2018/2386

Tekniska nämnden

2018-07-09 2018/2565

Fritidsnämnden

2018-07-13 2018/2607

Fritidsnämnden

2018-07-16 2018/2615

Tekniska nämnden

Förslag till Karlshamns kommun - Trafiksituationen på
Offerlyckevägen i Asarum
Förslag till Karlshamns kommun - Byte av sand samt lock
till sandlåda på lekplats Genvägen, Svängsta

att avslå medborgarförslaget
att avslå medborgarförslaget

att bifalla medborgarförslaget om avtal kan tecknas
med berörda markägare.
Förslag till Karlshamns kommun - övertagande av drift
att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal
samt upprustning av motionsspår vid Jössarinken, Mörrum med berörda markägare.
att återrapportering görs på nämndens möte i
december 2018.
Förslag till Karlshamns kommun - Sittplatser vid Kollevik
att avslå förslagen
och parkeringshus vid Hinsetunneln

2(5)
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Bilaga 1
Datum

Ärendenr

Ansvarig nämnd

2018-07-30 2018/2715

Byggnadsnämnden

2018-07-30 2018/2714

Fritidsnämnden

2018-07-30 2018/2713

Tekniska nämnden

2018-08-02 2018/2737

Fritidsnämnden

2018-08-06 2018/2754

Fritidsnämnden

2018-08-06 2018/2756

Tekniska nämnden

2018-08-13 2018/2808

Tekniska nämnden

2018-08-20 2018/2883

Tekniska nämnden

2018-08-24 2018/2942

Tekniska nämnden

2018-09-03 2018/3064

Fritidsnämnden

2018-09-03 2018/3056

Fritidsnämnden

2018-09-10 2018/3132

Omsorgsnämnden

2018-09-11 2018/3147

Kommunstyrelsen

Ärendemening

Beslut

Förslag till Karlshamns kommun - Bygga ut däck längs
att avslå medborgarförslaget.
havskanten på piren och längs med strandpromenaden
Förslag till Karlshamns kommun - Uppsättning av badstege
att avslå medborgarförslaget.
i yttervägga
Förslag till Karlshamns kommun - Skyltar i Rosengården
att avslå medborgarförslagen.
och ombyggnad av Väggabadets omklädnings-/duschrum
Förslag till Karlshamns kommun - Bygga hopptorn i Kollevik att avslå medborgarförslaget.
Förslag till Karlshamn - Anläggande av hundbadplats i
Kollevik med omnejd
Förslag till Karlshamns kommun - Björkar vid vägrenen
Lupinvägen 1-3 utgör skaderisk och bör åtgärdas
Förslag till Karlshamns kommun - Varningstavlor för
utfarten från Garvaregatan

att avslå medborgarförslaget.
att avslå förslaget.
Under behandling

Förslag till Karlshamns kommun - Ta bort det stora fula
Under behandling
cementröret som ligger på Tärnö nära där färjan lägger till
att reglera hastigheten till 50 km/h på den sträckan
Förslag till Karlshamns kommun - Se över trafiksäkerheten
som idag på Rosendalsvägen och Norra
för den 70-sträcka som löper genom Horsaryds by
Stillerydsvägen är reglerad till 70 km/h.
Förslag till Karlshamns kommun - Flytta Surbrunnens
att avslå medborgarförslaget.
lekplats till Perennagården/Holländareplan
Förslag till Karlshamns kommun - Fler bänkar och
badstegar vid Näsviken och fler bryggor och förbättrade
Under behandling
badplatser i skärgården
Förslag till Karlshamns kommun - Gör om nuvarande
bibliotekslokaler till ett anhörigcenter/seniorcenter när
Under behandling
biblioteket flyttar till det nya kultur- och bibliotekshuset
Förslag till Karlshamns kommun - Fasadbelysning av
Under behandling
Rådhuset med entrébyggnad mot Stortorget

3(5)
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Bilaga 1
Datum

Ärendenr

Ansvarig nämnd

2018-09-17 2018/3206

Tekniska nämnden

2018-09-19 2018/3228

Tekniska nämnden

2018-09-21 2018/3267

Tekniska nämnden

2018-09-21 2018/3262

Byggnadsnämnden

2018-09-24 2018/3285

Kommunstyrelsen

2018-09-26 2018/3316

Tekniska nämnden

2018-10-02 2018/3397

Tekniska nämnden

2018-10-05 2018/3453

Tekniska nämnden

2018-10-08 2018/3465

Tekniska nämnden

2018-10-10 2018/3504

Kommunstyrelsen

2018-10-11 2018/3527

Tekniska nämnden

2018-10-12 2018/3547

Tekniska nämnden

2018-10-15 2018/3576

Kommunstyrelsen

Ärendemening

Förslag till Karlshamns kommun - Utökad belysning på väg
126 i Svängsta
Förslag till Karlshamns kommun - Att kommunen gör en
åtgärdsplan för att lösa problemet med nedskräpningen
vid Mieån
Förslag till Karlshamns kommun - Förbättra skyltningen vid
infarten till polishuset så det syns tydligt att det inte är
utfart
Förslag till Karlshamns kommun - att stentrappor som går
långt ut på trottoarer förses med reflex
Förslag till Karlshamns kommun - Uppföra ett upplyst
ankare på Hinsebergets östra sida
Förslag till Karlshamns kommun - Flytt av papperskorg
samt uppsättning hundlatrinkärl på Skogsstigen
Förslag till Karlshamns kommun - Gör den del av
Ronnebygatan och Drottninggatan som idag är
"gångfartsområde" till "gågata"
Förslag till Karlshamns kommun - Belysning på gångvägen
mellan Maskinistgatan och Regeringsgatan

Beslut

Under behandling
Under behandling

Under behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling

Förslag till Karlshamns kommun - Farthinder på Odengatan Under behandling
Förslag till Karlshamns kommun - Översyn av samtliga
lokaler i D-huset på Väggaskolan för att åtgärda problem
med kyla och drag
Förslag till Karlshamns kommun - Komplettering av
belysning på cykelvägen mellan Asarum och Mörrum
Förslag till Karlshamns kommun - Översyn av placeringen
av bommar på cykelvägar
Förslag till Karlshamns kommun - Prioritering av
byggnation av cykelvägar i Asarum

Under behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling

4(5)
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Bilaga 1
Datum

Ärendenr

Ansvarig nämnd

2018-10-18 2018/3619

Fritidsnämnden

2018-10-18 2018/3618

Tekniska nämnden

2018-10-19 2018/3632

Tekniska nämnden

Ärendemening

Förslag till Karlshamns kommun - Bättre skötsel av slänter
längs med Offerkällevägen i Asarum
Förslag till Karlshamns kommun - Farthinder och
hastighetsklocka på Offerkällevägen i Asarum
Förslag till Karlshamns kommun - Nödvändig
förbättring/komplettering av cykelvägen mot Sternö

Beslut

Under behandling
Under behandling
Under behandling

5(5)
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Bilaga 2

Datum

Dnr

Ansvarig nämnd

2017-09-22 2017/3195 Fritidsnämnden

Förslag
Elljusspår längs strandpromenaden

Förslag till Karlshamns kommun - Markering av
parkeringsmöjligheter och hastighetssänkning inom
2017-10-18 2017/3522 Tekniska nämnden
rutnätsstaden samt förslag angående belysningen i
samband med jul

Beslut
2018-10-04 att godkänna slutrapporten.
att uppdra åt förvaltningschefen att presentera en plan för
projektering av Upprustning Strandpromenaden på
nämndens sammanträde i november 2018.
2017-12-13 - att avslå första förslaget
att i andra förslaget, ge förvaltningschefen i uppdrag att
utvärdera omskyltning och möjlighet till hastighetssänkning i
rutnätsstaden
att i tredje förslaget, ge förvaltningschefen i uppdrag att
tillse manuell tändning och släckning av julbelysningen från
fredag eftermiddag till måndag morgon.
Ärendet ska avrapporteras på TN sammanträde i november

2017-10-27 2017/3655 Tekniska nämnden

Förslag till Karlshamns kommun - Utredning av
trafiksituationen i Strömmaområdet

2017-11-22 2017/3919 Kulturnämnden

Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av
skulpturen Hålla handen vid NetPort

2018-01-03 2018/30

Tekniska nämnden

Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av
landsvägsbron över Mörrumsån

2018-01-10 2018/158
2018-01-10 2018/158

Fritidsnämnden
Fritidsnämnden

2018-01-24 2018/376
2018-01-26 2018/417
2018-02-06 2018/594

Förslag till Karlshamns kommun - Utegym i Svängsta
Förslag till Karlshamns kommun - Utegym i Svängsta
Förslag till Karlshamns kommun - Att inte bygga om
Tekniska nämnden
Stortorget
Fritidsnämnden
Förslag till Karlshamns kommun - Utegym på Stärnö
Förslag till Karlshamns kommun - Öppna upp
Byggnadsnämnden
Resecentrum mot Prästslätten

2018-05-23 att avvakta med trafikutredningen av
trafiksituationen i Strömmaområdet tills planprocessen eller
förstudie är under framtagande.
2018-03-28 att invänta nybyggnationen av kultur- och
bibliotekshuset och i samband med detta ta ett
helhetsgrepp gällande eventuell belysning av ”Hålla
handen”. Detta då kultur- och bibliotekshuset tillsammans
med sin omgivning kommer att sätta verket i ett nytt
sammanhang.
2018-06-13 att inte belysa Kungsbron i Mörrum på grund av
att kommunen inte äger och förvaltar bron eller vägen och
att projekt är väldigt komplext.
2018-03-29 att avslå förslaget.
2018-03-29 att avslå förslaget.
2018-03-21 att avslå medborgarförslaget.
2018-03-29 att avslå medborgarförslaget.
2018-04-25 att avslå förslaget, men att ta det i beaktande i
kommande planarbete.
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Bilaga 2

Datum

Dnr

2018-02-14 2018/718

2018-02-28 2018/868

Ansvarig nämnd
Tekniska nämnden

Förslag

Beslut

Förslag till Karlshamns kommun - En trätrappa från
2018-04-18 att avslå förslaget.
järnvägsspåren på Prinsgatan upp till Bellevueområdet

Förslag till Karlshamns kommun - Bättre belysning av
Tekniska nämnden gång- och cykelvägen vid infarten till ridhuset vid
Janneberg

2018-05-23 att ge förvaltningschefen i uppdrag att åtgärda
belysningen vid Jannebergs infart ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv.
Ärendet ska återrapporteras på TN i november.

Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av
2018-03-20 2018/1156 Tekniska nämnden cykelvägen bakom kyrkskolan i Asarum samt fler
latrintunnor för hundar

2018-05-23 att i samband med att belysning projekteras på
gång- och cykelbanan Vislandabanan, mellan Prästgårdsallén
och Ängsvägen i Asarum enligt beslut i TN 2018-01-24 § 7,
även projektera ovan nämnda sträcka
att i samband med översyn av placeringar för papperskorgar
och hundlatriner beakta förslagsställarens synpunkter.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande REVISORER samt ordförande och vice ordförande för tiden till och
med avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet:
7 revisorer
Lars Beckman (M), ordf
Lars-Inge Kjellberg (S), v ordf
Bengt Olofsson (M)
Robert Söderberg (SD)
Lars-Erik Johansson (S)
Thomas Nilsson (C)
Jörgen Kronsell (MP)
Sammanfattning
Av reglementet för revisorerna framgår att kommunfullmäktige väljer ordförande, som
utses av oppositionen och vice ordförande, som utses av den politiska majoriteten samt
revisorer för den tid som fullmäktige bestämmer.
Beslutet skickas till
Revisorerna
Envar vald
Matrikeln
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Hemsidan
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kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-11-05

Dnr: 2018/3804

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
1

Val av revisorer 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande REVISORER samt ordförande och vice ordförande för tiden till och
med avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet:
7 revisorer
Lars Beckman (M), ordf
Lars-Inge Kjellberg (S), v ordf
Bengt Olofsson (M)
Lars-Erik Johansson (S)
Thomas Nilsson (C)
Jörgen Kronsell (MP)
Sammanfattning
Av reglementet för revisorerna framgår att kommunfullmäktige väljer ordförande,
som utses av oppositionen och vice ordförande, som utses av den politiska
majoriteten samt revisorer för den tid som fullmäktige bestämmer.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Revisorerna
Envar vald
Matrikeln
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Hemsidan

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2018-11-05

Dnr: 2018/3804

Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
KOMMUNSTYRELSEN för åren 2019-2022:
15 ledamöter

15 ersättare

Per-Ola Mattsson (S), ordf
Mats Dahlbom (C), 1 vice ordf
Magnus Gärdebring (M), 2 v ordf
Björn Nurhadi (SD)
Charlotte Lorentzen (MP)
Elin Petersson (M)
Marie Sällström (S)
Christel Friskopp (S)
Magnus Sandgren (M)
Håkan Abramsson (SD)
Marco Gustavsson (C)
Bodil Frigren Ericsson (L)
Annika Westerlund ((S)
Andreas Saleskog (S)
Lottning

Leif Håkansson (S)
Sofie Ekenberg (C)
Per Erlandsson (M)
Görgen Lennarthsson (SD)
Jan Bremberg (S)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
Ulla Sandgren (S)
Claes Jansson (MP)
Ulf Ohlsson (M)
Tor Billing (SD)
Jan-Åke Berg (S)
Britt Jämstorp (KD)
Lena Sandgren (S)
Jonny Persson (S)
Lottning

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att kommunstyrelsen ska ha 15
ledamöter och 15 ersättare.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-11-05

Dnr: 2018/3816

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
2

Val av kommunstyrelse 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
KOMMUNSTYRELSEN för åren 2019-2022:
15 ledamöter

15 ersättare

Per-Ola Mattsson (S), ordf
Mats Dahlbom (C), 1 vice ordf
Magnus Gärdebring (M), 2 v ordf
Björn Nurhadi (SD)
Marie Sällström (S)
Elin Petersson (M)
Christel Friskopp (S)
Annika Westerlund (S)
Magnus Sandgren (M)
Håkan Abramsson (SD)
Andreas Saleskog (S)
Bodil Frigren Ericsson (L)
Marco Gustafsson (C)

Leif Håkansson (S)
Sofie Ekenberg (C)
Per Erlandsson (M)
Görgen Lennarthsson (SD)
Jan Bremberg (S)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
Ulla Sandgren (S)
Jan-Åke Berg (S)
Ulf Ohlsson (M)
Tor Billing (SD)
Lena Sandgren (S)
Johnny Persson (S)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att kommunstyrelsen ska ha
15 ledamöter och 15 ersättare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2018/3816

Kommunstyrelsen
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att välja Per-Ola Mattsson (S) till kommunalråd för mandatperioden 2019-2022
att välja Magnus Gärdebring (M) till oppositionsråd för mandatperioden 2019-2022
Sammanfattning
I enlighet med kommunallagen 4 kap. 2 § ska den som inom kommunen fullgör ett
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen
kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller en annan benämning som
fullmäktige bestämmer.
En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första sammanträdet efter
det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.
Kommunstyrelsens ordförande arvoderas på heltid och oppositionsrådet 80 procent av
heltid. Dessa ska då väljas av kommunfullmäktige för mandatperioden.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-08

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3816

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
3

Val av kommunalråd och oppositionsråd
Förslag till beslut
att välja Per-Ola Mattsson (S) till kommunalråd för mandatperioden 2019-2022
att välja Magnus Gärdebring (M) till oppositionsråd för mandatperioden 2019-2022
Sammanfattning
I enlighet med kommunallagen 4 kap. 2 § ska den som inom kommunen fullgör ett
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen
kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller en annan benämning som
fullmäktige bestämmer.
En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första sammanträdet efter
det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.
Kommunstyrelsens ordförande arvoderas på heltid och oppositionsrådet 80 procent av
heltid. Dessa ska då väljas av kommunfullmäktige för mandatperioden.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
NÄMNDEN FÖR BARN, UNGDOM OCH SKOLA för åren 2019-2022:
11 ledamöter

11 ersättare

Jan-Åke Berg (S), ordf
Sofie Ekenberg (C), 1 v ordf
Magnus Sandgren (M), 2 v ordf
Mona Wettergren (SD)
Bengt-Olof Björck (S)
Charlotta M Sjöqvist (M)
Linda Winnetoft (S)
Kenneth Svanberg (MP)
Iman Omairat (L)
Margaretha Lennarthsson (SD)
Anna Carlsson (S)

Ismail Bahrdi (S)
Sten Wijkander (S)
Carin Erlandsson (M)
Alexander Karlsson (SD)
Markus Lindberg (C)
Rickard Holmberg (M)
Anna Syrén Appelqvist (S)
Sofi Wennerberg (MP)
Julius Svensson (KD)
Lars Olsson (SD)
Mats Andersson (S)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att nämnden för ban, ungdom och
skola ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare.
Beslutet skickas till
Nämnden för barn, ungdom och skola
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-11-05

Dnr: 2018/3817

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
4

Val av nämnd för barn, ungdom och skola 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
NÄMNDEN FÖR BARN, UNGDOM OCH SKOLA för åren 2019-2022:
11 ledamöter

11 ersättare

Jan-Åke Berg (S), ordf
Sofie Ekenberg (C), 1 v ordf
Magnus Sandgren (M), 2 v ordf

Ismail Bahrdi (S)
Markus Lindberg (C)
Carin Erlandsson (M)

Bengt-Olof Björck (S)
Lotta Sjöqvist (M) ?
Linda Winnetoft (S)
Anna Carlsson (S)
Iman Omairat (L)

Sten Wijkander (S)
Rickard Holmberg (M)
Anna Syrén Appelqvist (S)
Mats Andersson (S)

Kenneth Svanberg (MP)

Sofi Wennerberg (MP)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att nämnden för ban,
ungdom och skola ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Nämnden för barn, ungdom och skola
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
BYGGNADSNÄMNDEN för åren 2019-2022:
9 ledamöter

9 ersättare

Jan Bremberg (S), ordf
Mats Bondesson (C), 1 v ordf
Magnus Olsson (M), 2 v ordf
Görgen Lennarthsson (SD)
Kennet Bengtsson (S)
Lars Hasselgren (M)
Gitte Ejdetjärn (S)
Staffan Olsson (C)
Stefan Sörensson (L)

Ulf Månsson (S)
Kerstin Linde (S)
Julius Svensson (KD)
Ulrika Berggren (SD)
Johan Volgast (MP)
Catarina Flod (M)
Lennart Lindqvist (S)
Ingvar Andersson (S)
Robin Lind (KD)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att byggnadsnämnden ska ha 9
ledamöter och 9 ersättare.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-11-06

Dnr: 2018/3821

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
5

Val av byggnadsnämnd 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
BYGGNADSNÄMNDEN för åren 2019-2022:
9 ledamöter

9 ersättare

Jan Bremberg (S), ordf
Mats Bondesson (C), 1 v ordf
Magnus Olsson (M), 2 v ordf
Görgen Lennarthsson (SD)
Kennet Bengtsson (S)
Lars Hasselgren (M)
Gitte Ejdetjärn (S)
Staffan Olsson (C)
Stefan Sörensson (L)

Ulf Månsson (S)
Kerstin Linde (S)
Julius Svensson (M)
Ulrika Berggren (SD)
Bengt Källström (S)
Catarina Flod (M)
Ingvar Andersson (S)
Lennart Lindqvist (S)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att byggnadsnämnden ska
ha 9 ledamöter och 9 ersättare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
GYMNASIENÄMNDEN för åren 2019-2022:
9 ledamöter

9 ersättare

Johnny Persson (S), ordf
Annika Westerlund (S), 1 v ordf
Cecilia Holmberg (M), 2 v ordf
Mona Wettergren (SD)
Maria Hjelm Nilsson (C)
Anna Arlid (M)
Fredrik Nilsson (S)
Alice Abbas (MP)
Emanuel Norén (L)

Xhani Bahrdi (S)
Torgny Lindqvist (S)
Herman Falk (M)
Alexander Karlsson (SD)
Bengt-Olof Björck (S)
Andreas Green (M)
David Alfredsson (S)
Hillevi Carlsson (S)
Jennifer Karlsson (KD)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att gymnasienämnden ska ha 9
ledamöter och 9 ersättare.
Beslutet skickas till
Gymnasienämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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Sida 1(2)

2018-11-06

Dnr: 2018/3822

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
6

Val av gymnasienämnd 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
GYMNASIENÄMNDEN för åren 2019-2022:
9 ledamöter

9 ersättare

Johnny Persson (S), ordf
Annika Westerlund (S), 1 v ordf
Cecilia Holmberg (M), 2 v ordf

Xhani Bahrdi (S)
Torgny Lindqvist (S)
Herman Falk (M)

Fredrik Nilsson (S)
Anna Arlid (M)
Maria Hjelm Nilsson (C)
Alice Abbas (MP)
Emanuel Norén (L)

Bengt-Olof Björck (S)
Andreas Green (M)
David Alfredsson (S)
Hillevi Carlsson (S)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att gymnasienämnden ska
ha 9 ledamöter och 9 ersättare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Gymnasienämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
KULTURNÄMNDEN för åren 2019-2022:
9 ledamöter

9 ersättare

Lena Sandgren (S), ordf
Claes Jansson (MP) 1 v ordf
Ulla Olofsson (M), 2 v ordf
Mona Wettergren (SD)
Leif Gummesson (S)
Lena Häggblad (C)
Cecilia Holmberg (M)
Ingrid Hagberg-Hake (S)
Laila Johansson (KD)

Gitte Ejdetjärn (S)
Anna Atmander (MP)
Sara Helgefalk (M)
Britt Karlsson (SD)
Jessica Persson (C)
Tomas Johansson (S)
Britt Kilsäter (M)
Robert Sandelin (S)
Anette Höglund (L)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att kulturnämnden ska ha
9 ledamöter och 9 ersättare.
Beslutet skickas till
Kulturnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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2018-11-07

Dnr: 2018/3823

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
7

Val av kulturnämnd 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
KULTURNÄMNDEN för åren 2019-2022:
9 ledamöter

9 ersättare

Lena Sandgren (S), ordf
Ulla Olofsson (M), 2 v ordf
Leif Gummesson (S)

Gitte Ejdetjärn (S)
Sara Helgefalk (M)
Thomas Johansson (S)
Britt Karlsson (SD)
Robert Sandelin (S)
Britt Kilsäter (M)
Jessica Persson (C)
Anna Atmander (MP)
Anette Höglund (L)

Ingrid Hagberg-Hake (S)
Cecilia Holmberg (M)
Lena Häggblad (C)
Claes Jansson (MP)
Sammanfattning

2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att kulturnämnden ska ha
9 ledamöter och 9 ersättare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Kulturnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

104

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
OMSORGSNÄMNDEN för åren 2019-2022:
11 ledamöter

11 ersättare

Leif Håkansson (S), ordf
Monica Nobach (S), 1 vice ordf
Lars-Olof Larsson (KD) 2 v ordf
Gudrun Johansson (SD)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
Inger Åkesson (C)
Carl-Magnus Kälvestam (M)
Sofie Dahlqvist (S)
Bengt Jensen (MP)
Thor Ströberg (SD)
Britt-Marie Larsson (C)

Billy Månsson (S)
Mikael Erdtman (S)
Ulla Olofsson (M)
Emma Eriksson (SD)
Magnus Arvidsson (M)
Nils Sjöström (C)
Margareta Norander (L)
Ann-Sofie Eriksson (S)
Veronica Blåder (MP)
Tommy Mikkelsen (SD)
Berit Gustavsson (S)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att omsorgsnämnden ska ha 11
ledamöter och 11 ersättare.
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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2018-11-07

Dnr: 2018/3824

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
8

Val av omsorgsnämnd 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
OMSORGSNÄMNDEN för åren 2019-2022:
11 ledamöter

11 ersättare

Leif Håkansson (S), ordf
Monica Nobach (S), 1 vice ordf
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
Emma Eriksson (SD)
Sofie Dahlqvist (S)
Carl-Magnus Kälvestam (M)
Inger Åkesson (C)
Britt-Marie Larsson (C)

Billy Månsson (S)
Mikael Erdtman (S)
Ulla Olofsson (M)
Ulf Lind (SD)
Ann-Sofie Eriksson (S)
Magnus Arvidsson (M)
Berit Gustavsson (S)
Nils Sjöström (C)
Margareta Norander (L)
Gudrun Johansson (SD)
Veronica Blåder (MP)

Tommy Mikkelsen (SD)
Bengt Jensen (MP)
Sammanfattning

2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att omsorgsnämnden ska ha
11 ledamöter och 11 ersättare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
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Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD för åren 2019-2022:
7 ledamöter

7 ersättare

Ulla Sandgren (S), ordf
Tommy Persson (S), 1 v ordf
Elin Petersson (M), 2 v ordf
Britt Karlsson (SD)
Ankie Boklund (C)
Dan Munther (KD)
Sirkka Kahilainen (S)

Bengt Källström (S)
Liz Wennerberg (MP)
Ida Lindgren (M)
Margaretha Lennarthsson (SD)
Wissam Al Massri (S)
Mohamed Albuhaisi (L)
Marie Bengtsson (S)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att nämnden för arbete och
välfärd ska ha 7 ledamöter och 7 ersättare.
Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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2018-11-07

Dnr: 2018/3825

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
9

Val av nämnd för arbete och välfärd 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD för åren 2019-2022:
7 ledamöter

7 ersättare

Ulla Sandgren (S), ordf
Tommy Persson (S), 1 v ordf
Elin Petersson (M), 2 v ordf
Britt Karlsson (SD)
Sirkka Kahilainen (S)

Bengt Källström (S)
Wissam Al Massri (S)
Ida Lindgren (M)
Marie Bengtsson (S)
Mohamed Albuhaisi (L)
Liz Wennerberg (MP)

Ankie Boklund (C)
Sammanfattning

2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att nämnden för arbete och
välfärd ska ha 7 ledamöter och 7 ersättare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se

109

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 2(2)

2018-11-07

Dnr: 2018/3825

Aili Martinsson
Administratör
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN för åren 2019-2022:
11 ledamöter

11 ersättare

Mats Dahlbom (C), ordf
Katrin Johansson (S), 1 v ordf
Bodil Frigren Ericsson (L), 2 v ordf
Håkan Abramsson (SD)
Stig Johansson (S)
Ulf Ohlsson (M)
Henrik Häggblad (C)
Houssam Almassri (MP)
Lennart Ung (KD)
Görgen Lenanrthsson (SD)
Siri Näslund (S)

Elisabet Rosengren (S)
Maria Hjelm Nilsson (C)
Catarina Flod (M)
Tor Billing (SD)
Ulf Gustavsson (S)
Lars Hasselgren (M)
Bo Sandgren (S)
Thomas Qvarnström (MP)
Britt Kilsäter (M)
Bo Eloff (SD)
Magnus Dagmyr (S)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 bland annat att tekniska nämnden
och fritidsnämnden ska slås samman till en nämnd, teknik- och fritidsnämnden.
Nämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare.
Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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2018-11-07

Dnr: 2018/3826

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
10

Val av teknik- och fritidsnämnd 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN för åren 2019-2022:
11 ledamöter

11 ersättare

Mats Dahlbom (C), ordf
Katrin Johansson (S), 1 v ordf
Bodil Frigren Ericsson (L)
Håkan Abramsson (SD)
Stig Johansson (S)
Ulf Ohlsson (M)
Siri Näslund (S)
Henrik Häggblad (C)

Maria Hjelm Nilsson (C)
Elisabet Rosengren (S)

Britt Karlsson (SD)
Houssam Almassri (MP)

Tommy Mikkelsen (SD)
Ulf Gustavsson (S)
Lars Hasselgren (M)
Bo Sandgren (S)
Magnus Dagmyr (S)
Thomas Qvarnström (MP)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 bland annat att tekniska
nämnden och fritidsnämnden ska slås samman till en nämnd, teknik- och
fritidsnämnden. Nämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
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Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
VALNÄMNDEN för åren 2019-2022:
5 ledamöter

5 ersättare

Annika Wåhlin (S), ordf
Claes-Göran Mårlind (M)
Kristofer Borvall (MP)
Margaretha Lennarthsson (SD)
Per-Ivar Ivarsson (C)

Rune Andersson (S)
Stefan Sörensson (L)
Ann-Sofie Eriksson (S)
Thor Ströberg (SD)
Ola Persson (C)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att valnämnden ska ha 5
ledamöter och 5 ersättare.
Beslutet skickas till
Valnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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2018-11-07

Dnr: 2018/3828

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
11

Val av valnämnd 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
VALNÄMNDEN för åren 2019-2022:
5 ledamöter

5 ersättare

Annika Wåhlin (S), ordf
Claes-Göran Mårlind (M)
Kristofer Borvall (MP)

Rune Andersson (S
Stefan Sörensson (L)
Ann-Sofie Eriksson (S)

Per-Ivar Ivarsson (C)

Ola Persson (C)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att valnämnden ska ha 5
ledamöter och 5 ersättare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Valnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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Administratör

116

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN för åren 2019-2022:
3 ledamöter

3 ersättare

Susanne Olsson (S), ordf
Lena Häggblad (C), v ordf
Cecilia Holmberg (M)

Inger Löfblom Sjöberg (S)
Houssam Almassri (MP)
Dan Munther (KD)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att överförmyndarnämnden ska
ha 3 ledamöter och 3 ersättare.
Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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Dnr: 2018/3829

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
12

Val av överförmyndarnämnd 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN för åren 2019-2022:
3 ledamöter

3 ersättare

Susanne Olsson (S), ordf
Lena Häggblad (C), v ordf
Cecilia Holmberg (M)

Inger Löfblom Sjöberg (S)
Houssam Almassri (MP)

Sammanfattning
2018-02-19, § 13, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens
nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 att överförmyndarnämnden
ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör
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Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter samt ordförande i STYRELSEN FÖR RYDSTRÖMSKA
FONDERNA för åren 2019-2022:
2 ledamöter
Ulla Sandgren (S), ordf
Johan Abrahamson (M)
Sammanfattning
Enligt stadsfullmäktiges beslut den 22 oktober 1942, § 155, har fullmäktige mottagit två
donationer på 100 000 kr respektive 10 000 kronor med benämningen Rydströmska
fonderna. Styrelsen består av fyra ledamöter, varav två utses av kommunfullmäktige och
två ska vara hantverkare.
Beslutet skickas till
Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
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Dnr: 2018/3891

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
13

Val av styrelse för Rydströmska fonderna 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter samt ordförande i STYRELSEN FÖR RYDSTRÖMSKA
FONDERNA för åren 2019-2022:
2 ledamöter
Ulla Sandgren (S), ordf
Johan Abrahamson (M)
Sammanfattning
Enligt stadsfullmäktiges beslut den 22 oktober 1942, § 155, har fullmäktige mottagit
två donationer på 100 000 kr respektive 10 000 kronor med benämningen
Rydströmska fonderna. Styrelsen består av fyra ledamöter, varav två utses av
kommunfullmäktige och två ska vara hantverkare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör
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Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter samt ordförande i STYRELSEN FÖR JOHAN
INGEMANSSONS HJÄLPFOND FÖR MÖRRUM för åren 2019-2022:
5 ledamöter

5 ersättare

Marco Gustavsson (C), ordf
Ulf Elofsson (L)
Ann-Christine Svensson (S)
Tor Billing (SD)
Charlott Lorentzen (MP)

Maria Hjelm Nilsson (C)
Sara Helgefalk (M)
Jan-Erik Abrahamsson (S)
Håkan Abramsson (SD)
Bo Sandgren (S)

Sammanfattning
Fonden ska ha en styrelse om fem ledamöter och fem ersättare som i första hand ska
väljas inom förutvarande Mörrums kommun.
Beslutet skickas till
Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
14

Val av styrelse för Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter samt ordförande i STYRELSEN FÖR JOHAN
INGEMANSSONS HJÄLPFOND FÖR MÖRRUM för åren 2019-2022:
5 ledamöter

5 ersättare

Marco Gustavsson (C), ordf
Ulf Elofsson (L)
Ann-Christine Svensson (S)

Maria Hjelm Nilsson (C)
Sara Helgefalk (M)
Jan-Erik Abrahamsson (S)

Charlott Lorentzen (MP)

Bo Sandgren (S)

Sammanfattning
Fonden ska ha en styrelse om fem ledamöter och fem ersättare som i första hand
ska väljas inom förutvarande Mörrums kommun.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se

122

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter samt ordförande i STYRELSEN FÖR JOHAN
INGEMANSSONS HJÄLPFOND FÖR ELLEHOLM för åren 2019-2022:
3 ledamöter

3 ersättare

Marco Gustavsson (C), ordf
Britt Jämstorp (KD)
Torvid Karlsson (S)

Maria Hjelm Nilsson (C)
Sara Helgefalk (M)
Ann-Christin Karlsson (S)

Sammanfattning
Fonden ska ha en styrelse om tre ledamöter och tre ersättare som i första hand bör
väljas inom förutvarande Mörrums kommun.
Beslutet skickas till
Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
15

Val av styrelse för Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter samt ordförande i STYRELSEN FÖR JOHAN
INGEMANSSONS HJÄLPFOND FÖR ELLEHOLM för åren 2019-2022:
3 ledamöter

3 ersättare

Marco Gustavsson (C), ordf

Maria Hjelm Nilsson (C)
Sara Helgefalk (M)
Ann-Christin Karlsson (S)

Torvid Karlsson (S)
Sammanfattning

Fonden ska ha en styrelse om tre ledamöter och tre ersättare som i första hand bör
väljas inom förutvarande Mörrums kommun.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande i styrelsen för STIFTELSEN
FÖR SKOTTSBERGSKA GÅRDENS BEVARANDE för åren 2019-2022:
4 ledamöter

4 personliga ersättare

Gitte Ejdetjärn (S), ordf
Johan Abrahamson (M)
Kennet Bengtsson (S)
Lena Häggblad (C)

Bo Rösler (S)
Anette Höglund (L)
Peter Lorentzen (MP)
Mats Dahlbom (C)

Sammanfattning
Stiftelsen ska ha en styrelse om åtta ledamöter och ersättare, av vilka kommunfullmäktige utser fyra ledamöter samt fyra personliga ersättare. Kommunfullmäktige
utser även ordförande.
Beslutet skickas till
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
16

Val av styrelse i Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande 20192022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande i styrelsen för
STIFTELSEN FÖR SKOTTSBERGSKA GÅRDENS BEVARANDE för åren 2019-2022:
4 ledamöter

4 personliga ersättare

Gitte Ejdetjärn (S), ordf
Johan Abrahamson (M)
Kennet Bengtsson (S)
Lena Häggblad (C)

Bo Rösler (S)
Anette Höglund (L)
Peter Lorentzen (MP)
Mats Dahlbom (C)

Sammanfattning
Stiftelsen ska ha en styrelse om åtta ledamöter och ersättare, av vilka kommunfullmäktige utser fyra ledamöter samt fyra personliga ersättare. Kommunfullmäktige utser även ordförande.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare i DIREKTIONEN I KOMMUNALFÖRBUNDET
RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE för åren 2019-2022:
3 ledamöter

3 ersättare

Kenneth Hake (S), ordf
Magnus Arvidsson (M)
Ola Persson (C)

Katrin Johansson (S)
Iman Omairat (L)
Per Atmander (MP)

Sammanfattning
Enligt förbundsordningen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge
ska direktionen bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Karlshamns kommun ska utse
tre ledamöter och tre ersättare samt ordförande i direktionen.
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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2018-11-09

Dnr: 2018/3899

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
17

Val av direktion i kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge
2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare i DIREKTIONEN I KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE för åren 2019-2022:
3 ledamöter

3 ersättare

Kenneth Hake (S), ordf
Magnus Arvidsson (M)
Ola Persson (C)

Katrin Johansson (S)
Iman Omairat (L)
Per Atmander (MP)

Sammanfattning
Enligt förbundsordningen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra
Blekinge ska direktionen bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Karlshamns
kommun ska utse tre ledamöter och tre ersättare samt ordförande i direktionen.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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Karlshamns
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt vice ordförande i kommunalförbundet
MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST för åren 2019-2022:
3 ledamöter

3 ersättare

Gertrud Ivarsson (C), 1 v ordf
M+L+KD
Göran Svensson (S)

Per-Ivar Johansson (C)
Magnus Olsson (M)
Gunnar Fastén (MP)

Sammanfattning
Enligt förbundsordningen för Miljöförbundet Blekinge Väst ska direktionen bestå av nio
ledamöter och nio ersättare, varav Karlshamn ska utse tre ledamöter och tre ersättare
samt förste vice ordförande.
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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2018-11-11

Dnr: 2018/3925

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
18

Val av direktion för kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge Väst
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt vice ordförande i kommunalförbundet MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST för åren 2019-2022:
3 ledamöter

3 ersättare

Gertrud Ivarsson (C), 1 v ordf

Per-Ivar Johansson (C)
Magnus Olsson (M)
Gunnar Fastén (MP)

Göran Svensson (S)
Sammanfattning

Enligt förbundsordningen för Miljöförbundet Blekinge Väst ska direktionen bestå av
nio ledamöter och nio ersättare, varav Karlshamn ska utse tre ledamöter och tre
ersättare samt förste vice ordförande.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt i direktionen för KOMMUNSAMVERKAN
CURA INDIVIDUTVECKLING för åren 2019-2022:
2 ledamöter
Jan-Åke Berg (S), 1 v ordf
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), 2 v ordf

2 ersättare
Ulla Sandgren (S)
Lars Olof Larsson (KD)

Sammanfattning
Enligt förbundsordningen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling ska direktionen
bestå av nio ledamöter och nio ersättare, varav Karlshamn ska utse två ledamöter och
två ersättare. Inom sig väljer direktionen ordförande, vice ordförande och andre vice
ordförande.
Beslutet skickas till
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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2018-11-12

Dnr: 2018/3926

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
19

Val av direktion i Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare samt i direktionen för
KOMMUNSAMVERKAN CURA INDIVIDUTVECKLING för åren 2019-2022:
2 ledamöter

2 ersättare

Jan-Åke Berg (S), 1 v ordf
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), 2 v ordf?
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling ska
direktionen bestå av nio ledamöter och nio ersättare, varav Karlshamn ska utse två
ledamöter och två ersättare.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Karlshamns
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse styrelseledamöter och suppleanter i VÄSTBLEKINGE MILJÖ AB samt nominera
ordförande eller vice ordförande i styrelsen för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019
till och med ordinarie bolagsstämma 2023:
3 ledamöter

3 ersättare

Mats Bondesson (C), ordf
Björn Flod (M)
Bert-Inge Stock (S)

Peter Lorentzen (MP)
Emanuel Norén (L)
Wissam Al Massri (S)

Sammanfattning
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av nio ledamöter och nio suppleanter, varav
tre ledamöter och tre suppleanter ska utses av kommunfullmäktige i Karlshamn.
Årsstämman utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse efter förslag från
kommunfullmäktige i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.
Beslutet skickas till
Västblekinge Miljö AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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2018-11-12

Dnr: 2018/3927

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
20

Val av styrelseledamöter i Västblekinge Miljö AB 2019-2022
Förslag till beslut
att utse styrelseledamöter och suppleanter i VÄSTBLEKINGE MILJÖ AB samt
nominera ordförande eller vice ordförande i styrelsen för tiden efter ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023:
3 ledamöter

3 ersättare

Mats Bondesson (C), ordf
Björn Flod (M)
Bert-Inge Stock (S)

Peter Lorentzen (MP)
Emanuel Norén (L)
Wissam Al Massri (S)

Sammanfattning
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av nio ledamöter och nio suppleanter,
varav tre ledamöter och tre suppleanter ska utses av kommunfullmäktige i
Karlshamn.
Årsstämman utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse efter förslag
från kommunfullmäktige i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.
Beslutet skickas till
Västblekinge Miljö AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamöter och ersättare i styrelsen för FÖRENINGEN KARLSHAMNS
MUSEUM för åren 2019-2022:
2 ledamöter

1 ersättare

Lena Sandgren (S)
Johan Abrahamson (M)

Claes Jansson (MP)

Sammanfattning
Enligt 4 § i stadgarna för Föreningen Karlshamns museum ska i föreningen finnas en
styrelse om minst sju ledamöter, varav en kvinna, jämte tre ersättare. Två ledamöter och
en ersättare ska utses av kommunen.
Beslutet skickas till
Föreningen Karlshamns Museum
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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2018-11-12

Dnr: 2018/3928

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
21

Val av styrelseledamöter i Föreningen Karlshamns museum 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamöter och ersättare i styrelsen för FÖRENINGEN
KARLSHAMNS MUSEUM för åren 2019-2022:
2 ledamöter

1 ersättare

Lena Sandgren (S)
Johan Abrahamson (M)
Sammanfattning
Enligt 4 § i stadgarna för Föreningen Karlshamns museum ska i föreningen finnas
en styrelse om minst sju ledamöter, varav en kvinna, jämte tre ersättare. Två
ledamöter och en ersättare ska utses av kommunen.
Beslutet skickas till
Föreningen Karlshamns Museum
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande HUVUDMÄN I SPARBANKEN I KARLSHAMN för tiden efter bankens
ordinarie årssammanträde 2019 till och med årssammanträdet 2023:
21 huvudmän
Per-Ola Mattsson (S)
Katrin Johansson (S)
Anna Carlsson (S)
Rune Andersson (S)
Anders Karlsson (S)
Marie Sällström (S)
Annika Westerlund (S)
Andreas Saleskog (S)
Ola Persson (C)
Mats Dahlbom (C)
Liz Wennerberg (MP)
Magnus Olsson (M)
Mats Olausson (M)
Anna Arlid (M)
Johan Abrahamson (M)
Iman Omairat (L)
Julius Svensson (KD)
Björn Tenland Nurhadi (SD)
Britt Karlsson (SD)
Görgen Lennarthsson (SD)
Emma Eriksson (SD)
Sammanfattning
Enligt gällande reglemente ska 56 huvudmän utses, varav 21 av dessa utses av
kommunfullmäktige i Karlshamns kommun. Sju huvudmän utses av Olofströms
kommun. Resterande 28 huvudmän utses av årsstämman, nomineras av bankens
valberedning.
Beslutet skickas till
Sparbanken i Karlshamn
Envar vald
Matrikeln

137

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-11-12

Dnr: 2018/3929

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
22

Val av huvudmän i Sparbanken i Karlshamn 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande HUVUDMÄN I SPARBANKEN I KARLSHAMN för tiden efter bankens
ordinarie årssammanträde 2019 till och med årssammanträdet 2023:
21 huvudmän
Per-Ola Mattsson (S)
Katrin Johansson (S)
Anna Carlsson (S)
Rune Andersson (S)
Anders Karlsson (S)
Marie Sällström (S)
Annika Westerlund (S)
Andreas Saleskog (S)
Ola Persson (C)
Mats Dahlbom (C)
Liz Wennerberg (MP)
Magnus Olsson (M)
Mats Olausson (M)
Anna Arlid (M)
Johan Abrahamson (M)
Elin Petersson (M)
Emanuel Norén (L)
Iman Omairat (L)
Sammanfattning
Enligt gällande reglemente ska 56 huvudmän utses, varav 21 av dessa utses av
kommunfullmäktige i Karlshamns kommun. Sju huvudmän utses av Olofströms
kommun. Resterande 28 huvudmän utses av årsstämman, nomineras av bankens
valberedning.
Beslutsunderlag

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2018/3929

Beslutet skickas till
Sparbanken i Karlshamn
Envar vald
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande HUVUDMÄN I ÅRYDS SPARBANKS STIFTELSE för tiden efter
bankens årssammanträde 2019 till och med årssammanträdet 2023:
5 huvudmän
Per-Ivar Johansson (C)
Ann Jonasson (C)
Bengt Larsson (C)
Ulrika Berggren (SD)
Stefan Sörensson (L)
Sammanfattning
Av förordnandet framgår att stiftelsen ska ha 10 huvudmän, varav Karlshamns kommun
ska utse hälften. Resterande utses av huvudmännen själva.
Huvudman ska vara kund i Sparbanken Eken AB.
Beslutet skickas till
Sparbanken Eken AB
Envar vald
Matrikeln
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2018-11-12

Dnr: 2018/3930

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
23

Val av huvudmän i Åryds Sparbanks stiftelse 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande HUVUDMÄN I ÅRYDS SPARBANKS STIFTELSE för tiden efter
bankens årssammanträde 2019 till och med årssammanträdet 2023:
5 huvudmän
Per-Ivar Johansson (C)
Ann Jonasson (C)
Bengt Larsson (C)
Stefan Sörensson (L)

Sammanfattning
Av förordnandet framgår att stiftelsen ska ha 10 huvudmän, varav Karlshamns
kommun ska utse hälften. Resterande utses av huvudmännen själva.
Huvudman ska vara kund i Sparbanken Eken AB.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Sparbanken Eken AB
Envar vald
Matrikeln

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande styrelseledamöter i NETPORT.KARLSHAMN IDEELL FÖRENING för
tiden efter ordinarie föreningsstämma 2019 till och med ordinarie föreningsstämma
2023:
1 ledamot

1 ersättare

Per-Ola Matsson (S), ordf

Mats Dahlbom (C)

Sammanfattning
Enligt §§ 8.6 och 11 i föreningens stadgar ska Karlshamns kommun utse tre
styrelseledamöter och tre ersättare, varav två tjänstemän. Karlshamns kommun ska i
enlighet med § 11 utse ordförande.
Beslutet skickas till
NetPort.Karlshamn ideell förening
Envar vald
Utredare Anna Persson
Matrikeln
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2018-11-12

Dnr: 2018/3931

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
24

Val av styrelseledamöter i NetPort.Karlshamn ideell förening 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande styrelseledamöter i NETPORT.KARLSHAMN IDEELL FÖRENING för
tiden efter ordinarie föreningsstämma 2019 till och med ordinarie föreningsstämma 2023:
1 ledamot

1 ersättare

Per-Ola Matsson (S), ordf

Mats Dahlbom (C)

Sammanfattning
Enligt §§ 8.6 och 11 i föreningens stadgar ska Karlshamns kommun utse tre
styrelseledamöter och tre ersättare, varav två tjänstemän. Karlshamns kommun ska
i enlighet med § 11 utse ordförande.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
NetPort.Karlshamn ideell förening
Envar vald
Utredare Anna Persson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i STADSVAPNET I
KARLSHAMN AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Marie Sällström (S), ordf
Per-Ola Mattsson (S), v ordf
Magnus Sandgren (M)
Björn Tenland Nurhadi (SD)
Anders Karlsson (S)
Elin Petersson (M)
Annika Westerlund (S)
Ola Persson (C)
Bodil Frigren Ericsson (L)
Ulf Lind (SD)
Mats Bondesson (C)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Stadsvapnet i Karlshamn AB stadgas att kommunfullmäktige utser
styrelse i bolaget bland kommunstyrelsens ledamöter med ersättare och dotterbolagens
ordförande. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.
Beslutet skickas till
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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2018-11-12

Dnr: 2018/3932

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
25

Val av styrelse i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i
STADSVAPNET I KARLSHAMN AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till
och med ordinarie bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Marie Sällström (S), ordf
Per-Ola Mattsson (S), v ordf
Magnus Sandgren (M)
Anders Karlsson (S)
Elin Petersson (M)
Annika Westerlund (S)
Ola Persson (C)
Bodil Frigren Ericsson (L)
Mats Bondesson (C)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Stadsvapnet i Karlshamn AB stadgas att kommunfullmäktige
utser styrelse i bolaget bland kommunstyrelsens ledamöter med ersättare och
dotterbolagens ordförande. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice
ordförande.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Envar vald

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i KARLSHAMN
ENERGI AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Annika Westerlund (S), ordf
Per-Ivar Johansson (C), v ordf
Per Erlandsson (M)
Tommy Mikkelsen (SD)
Tobias Folkesson (S)
Carl-Magnus Kälvestam (M)
Bo Sandgren (S)
Diez Nobach (S)
Tyrone Svärdh (L)
Gudrun Johansson (SD)
Jan Andersson (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamn Energi AB stadgas att kommunfullmäktige ska utse
styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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2018-11-12

Dnr: 2018/3933

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
26

Val av styrelse i Karlshamn Energi AB 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i KARLSHAMN
ENERGI AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Annika Westerlund (S), ordf
Per-Ivar Johansson (C), v ordf
Per Erlandsson (M)
Tobias Folkesson (S)
Carl-Magnus Kälvestam (M)
Bo Sandgren (S)
Diez Nobach (S)
Tyrone Svärdh (L)
Jan Andersson (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamn Energi AB stadgas att kommunfullmäktige ska
utse styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i KARLSHAMN
ENERGI ELFÖRSÄLJNING AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Annika Westerlund (S), ordf
Per-Ivar Johansson (C), v ordf
Per Erlandsson (M)
Tommy Mikkelsen (SD)
Tobias Folkesson (S)
Carl-Magnus Kälvestam (M)
Bo Sandgren (S)
Diez Nobach (S)
Tyrone Svärdh (L)
Gudrun Johansson (SD)
Jan Andersson (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB stadgas att kommunfullmäktige
ska utse styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-11-12

Dnr: 2018/3934

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
27

Val av styrelse i Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i KARLSHAMN
ENERGI ELFÖRSÄLJNING AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och
med ordinarie bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Annika Westerlund (S), ordf
Per-Ivar Johansson (C), v ordf
Per Erlandsson (M)
Tobias Folkesson (S)
Carl-Magnus Kälvestam (M)
Bo Sandgren (S)
Diez Nobach (S)
Tyrone Svärdh (L)
Jan Andersson (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB stadgas att kommunfullmäktige ska utse styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2018-11-12

Dnr: 2018/3934

Matrikeln

Bakgrund och överväganden
Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i KARLSHAMN
ENERGI VATTEN AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Annika Westerlund (S), ordf
Per-Ivar Johansson (C), v ordf
Per Erlandsson (M)
Tommy Mikkelsen (SD)
Tobias Folkesson (S)
Carl-Magnus Kälvestam (M)
Bo Sandgren (S)
Diez Nobach (S)
Tyrone Svärdh (L)
Gudrun Johansson (SD)
Jan Andersson (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamn Energi Vatten AB stadgas att kommunfullmäktige ska
utse styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-11-14

Dnr: 2018/3970

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
28

Val av styrelse i Karlshamn Energi Vatten AB
Förslag till beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i KARLSHAMN
ENERGI VATTEN AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Annika Westerlund (S), ordf
Per-Ivar Johansson (C), v ordf
Per Erlandsson (M)
Tobias Folkesson (S)
Carl-Magnus Kälvestam (M)
Bo Sandgren (S)
Diez Nobach (S)
Tyrone Svärdh (L)
Jan Andersson (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamn Energi Vatten AB stadgas att kommunfullmäktige
ska utse styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2018-11-14

Dnr: 2018/3970

Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i KARLSHAMNS
HAMN AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Anders Karlsson (S), ordf
Gert Åkesson (C), v ordf
Mats Olausson (M)
Tor Billing (SD)
Bert-Inge Storck (S)
Lars Hasselgren (M)
Suzanne Svensson (S)
Magnus Dagmyr (S)
Stefan Sörensson (L)
Görgen Lenanrthsson (SD)
Gunnar Fastén (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamns Hamn AB stadgas att kommunfullmäktige ska utse
styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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Sida 1(2)

2018-11-12

Dnr: 2018/3940

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
29

Val av styrelse i Karlshamn Hamn AB 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i KARLSHAMNS
HAMN AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Anders Karlsson (S), ordf
Gert Åkesson (C), v ordf
Mats Olausson (M)
Bert-Inge Storck (S)
Lars Hasselgren (M)
Suzanne Svensson (S)
Magnus Dagmyr (S)
Stefan Sörensson (L)
Gunnar Fastén (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamns Hamn AB stadgas att kommunfullmäktige ska
utse styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Envar vald
Utredare Anna Persson

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2018-11-12

Dnr: 2018/3940

Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i KARLSHAMNS
KOMBITERMINAL AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Anders Karlsson (S), ordf
Gert Åkesson (C), v ordf
Mats Olausson (M)
Tor Billing (SD)
Bert-Inge Storck (S)
Lars Hasselgren (M)
Suzanne Svensson (S)
Magnus Dagmyr (S)
Stefan Sörensson (L)
Görgen Lennarthsson (SD)
Gunnar Fastén (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamns Kombiterminal AB stadgas att kommunfullmäktige ska
utse styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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2018-11-12

Dnr: 2018/3942

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
30

Val av styrelse i Karlshamns Kombiterminal AB 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i KARLSHAMNS
KOMBITERMINAL AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Anders Karlsson (S), ordf
Gert Åkesson (C), v ordf
Mats Olausson (M)
Bert-Inge Storck (S)
Lars Hasselgren (M)
Suzanne Svensson (S)
Magnus Dagmyr (S)
Stefan Sörensson (L)
Gunnar Fastén (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamns Kombiterminal AB stadgas att kommunfullmäktige ska utse styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2018-11-12

Dnr: 2018/3942

Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i
KARLSHAMNSBOSTÄDER AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Ola Persson (C), ordf
Rune Andersson (S), 1 v ordf
Magnus Olsson (M)
Ulf Lind (SD)
Sven-Åke Svensson (S)
Claes-Göran Mårlind (M)
Barbro Olsson (S)
Markus Lindberg (C)
Britt Jämstorp (KD)
Ulrika Berggren (SD)
Hélène Nordin (MP)
Beslutsunderlag
I bolagsordningen för Karlshamnsbostäder AB stadgas att kommunfullmäktige ska utse
styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutet skickas till
Karlshamnsbostäder AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-11-12

Dnr: 2018/3943

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
31

Val av styrelse i Karlshamnsbostäder AB 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i
KARLSHAMNSBOSTÄDER AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och
med ordinarie bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Ola Persson (C), ordf
Rune Andersson (S), 1 v ordf
Magnus Olsson (M)
Sven-Åke Svensson (S)
Claes-Göran Mårlind (M)
Barbro Olsson (S)
Markus Lindberg (C)
Hélène Nordin (MP)
Sammanfattning

Beslutsunderlag
I bolagsordningen för Karlshamnsbostäder AB stadgas att kommunfullmäktige ska
utse styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutet skickas till
Karlshamnsbostäder AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör
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kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i
KARLSHAMNSFASTIGHETER AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och
med ordinarie bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Ola Persson (C), ordf
Rune Andersson (S), 1 v ordf
Magnus Olsson (M)
Ulf Lind (SD)
Sven-Åke Svensson (S)
Claes-Göran Mårlind (M)
Barbro Olsson (S)
Markus Lindberg (C)
Britt Jämstorp (KD)
Ulrika Berggren (SD)
Hélène Nordin (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamnsfastighets AB stadgas att kommunfullmäktige ska utse
styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutet skickas till
Karlshamnsfastigheter AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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Sida 1(2)

2018-11-12

Dnr: 2018/3945

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
32

Val av styrelse i Karlshamnsfastigheter AB 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i
KARLSHAMNSFASTIGHETER AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till
och med ordinarie bolagsstämma 2023:
11 ledamöter
Ola Persson (C), ordf
Rune Andersson (S), 1 v ordf
Magnus Olsson (M)
Sven-Åke Svensson (S)
Claes-Göran Mårlind (M)
Barbro Olsson (S)
Markus Lindberg (C)
Hélène Nordin (MP)
Sammanfattning
I bolagsordningen för Karlshamnsfastighets AB stadgas att kommunfullmäktige ska
utse styrelse i bolaget samt ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Karlshamnsfastigheter AB
Envar vald
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamot och ersättare i KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA för
åren 2019-2022:
1 ledamot

1 ersättare

NN

NN

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-03 att Karlshamns kommun från och med 2015
ska vara med i kommunalförbundet Sydarkivera. Kommunfullmäktige ska välja en
ledamot och en ersättare att ingå i förbundsfullmäktige.
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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Sida 1(1)

2018-11-12

Dnr: 2018/3950

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
33

Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera 20192022
Förslag till beslut
att utse följande ledamot och ersättare i KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
för åren 2019-2022:
1 ledamot

1 ersättare

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-03 att Karlshamns kommun från och med
2015 ska vara med i kommunalförbundet Sydarkivera. Kommunfullmäktige ska
välja en ledamot och en ersättare att ingå i förbundsfullmäktige.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse följande ledamot och ersättare samt nominera ordförande och vice ordförande i
SAMVERKANSNÄMNDEN för tiden 2019-2022:
1 ledamot

1 ersättare

Leif Håkansson (S)

Monica Nobach (S)

Sammanfattning
Samverkansnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Landstinget Blekinge
utser 2 ledamöter och 2 ersättare. Kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström och Sölvesborg utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare. Medlemmarna är
överens om att nämndens partipolitiska sammansättning så långt möjligt bör återspegla
det sammanlagda valresultatet i länet.
Såväl utseende av ledamöter och ersättare som nominering av ordförande respektive
vice ordförande ska föregås av samråd mellan medlemmarna.
Beslutet skickas till
Samverkansnämnden i Blekinge
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
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Sida 1(2)

2018-11-14

Dnr: 2018/3977

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
34

Val av styrelse i Samverkansnämnden i Blekinge 2019-2022
Förslag till beslut
att utse följande ledamot och ersättare samt nominera ordförande och vice
ordförande i SAMVERKANSNÄMNDEN för tiden 2019-2022:
1 ledamot

1 ersättare

Sammanfattning
Samverkansnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Landstinget
Blekinge utser 2 ledamöter och 2 ersättare. Kommunerna Karlskrona, Ronneby,
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.
Medlemmarna är överens om att nämndens partipolitiska sammansättning så långt
möjligt bör återspegla det sammanlagda valresultatet i länet.
Såväl utseende av ledamöter och ersättare som nominering av ordförande
respektive vice ordförande ska föregås av samråd mellan medlemmarna.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Samverkansnämnden i Blekinge
Envar vald
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Bakgrund och överväganden

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Aili Martinsson
Administratör
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att utse ett ombud och två ersättare vid BOLAGSSTÄMMOR/ÅRSSTÄMMOR i helägda
bolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma
2023:
1 ledamot
Marie Sällström (S)

2 ersättare
Gertrud Ivarsson (C)
Iréne Ahlstrand Mårlind (M)

att utse ett ombud och två ersättare vid BOLAGSSTÄMMOR/ÅRSSTÄMMOR i delägda
bolag och i föreningar för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
1 ledamot
Per-Ola Mattsson (S)

2 ersättare
Mats Dahlbom (C)
Magnus Gärdebring (M)

Sammanfattning
I helägda bolag utövar kommunfullmäktige rollen som ägare varvid kommunfullmäktiges
presidium agerar ombud.
I delägda bolag och i föreningar utövar kommunstyrelsen rollen som ägare varvid
kommunstyrelsens presidium agerar ombud
Beslutet skickas till
Envar vald
Helägda bolag
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2018-11-12

Dnr: 2018/3951

Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
35

Val av ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor och föreningsstämmor
2019-2022
Förslag till beslut
att utse ett ombud och två ersättare vid BOLAGSSTÄMMOR/ÅRSSTÄMMOR i
helägda bolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
1 ledamot
Marie Sällström (S)

2 ersättare
Gertrud Ivarsson (C)
Iréne Ahlstrand Mårlind (M)

att utse ett ombud och två ersättare vid BOLAGSSTÄMMOR/ÅRSSTÄMMOR i
delägda bolag och i föreningar för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och
med ordinarie bolagsstämma 2023:
1 ledamot
Per-Ola Mattsson (S)

2 ersättare
Mats Dahlbom (C)
Magnus Gärdebring (M)

Sammanfattning
I helägda bolag utövar kommunfullmäktige rollen som ägare varvid
kommunfullmäktiges presidium agerar ombud.
I delägda bolag och i föreningar utövar kommunstyrelsen rollen som ägare varvid
kommunstyrelsens presidium agerar ombud.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Aili Martinsson
Administratör
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Karlshamns
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges valberednings beslut
att följande regler om inkallande av ersättare till tjänstgöring ska gälla för kommunens
samtliga nämnder och styrelser för tiden 2019-2022:
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp

inträder ersättare i nedan
angiven partigruppordning

S
C
MP
M
SD
L
KD

S, C, MP, KD, M, L, SD
C, S, MP, KD, M, L, SD
MP, S, C, L, M, KD, SD
L, KD, C, MP, S
Enligt invalsordning
KD, M, C, MP, S
M, L, C, MP, S

Sammanfattning
Inom partigruppen ska ersättare inträda i den ordning vederbörande är vald enligt
kommunfullmäktiges beslut om val i nämnder och styrelser.
Detta tillvägagångssätt ska tillämpas såvida inte i lag eller författning annat är föreskrivet
om inkallande om ersättare till tjänstgöring.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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Nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Datum
2018-11-15
2018-11-19

§
36

Ordning för inkallande av ersättare 2019-2022
Förslag till beslut
att följande regler om inkallande av ersättare till tjänstgöring ska gälla för
kommunens samtliga nämnder och styrelser för tiden 2019-2022:
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
S
C
MP
M
SD
L
KD
V

inträder ersättare i nedan
angiven partigruppordning
C, S, MP, KD, M, L, SD

Sammanfattning
Inom partigruppen ska ersättare inträda i den ordning vederbörande är vald enligt
kommunfullmäktiges beslut om val i nämnder och styrelser.
Detta tillvägagångssätt ska tillämpas såvida inte i lag eller författning annat är
föreskrivet om inkallande om ersättare till tjänstgöring.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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