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1 Val av justerare

Kulturnämndens beslut
att utse Ulla Olofsson (M) att justera protokollet.
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2 Godkännande av dagordning

Kulturnämndens beslut
att godkänna dagordningen med tillägget att information om Regionteaterns lokalisering
i lokstallarna lämnas under § 13.
Sammanfattning
Ulla Olofsson föreslår att dagordningen kompletteras med information avseende
avsiktsförklaringen gällande Regionteaterns lokalisering i lokstallarna
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3 Ansökan om bidrag till Sommardans 2019 2018/4422

Kulturnämndens beslut
att ett arrangemangsbidrag med 10 000 kronor beviljas till föreningen Dans i Blekinge
för Sommardans 2019
att bidraget utbetalas till föreningens bankgiro efter projektets genomförande.
Sammanfattning
Föreningen Dans i Blekinge ansöker om arrangemangsbidrag från Karlshamns kommun
med 15 000 kronor för Sommardans 2019.
Bakgrund
För att sprida kunskap om modern dans som scenkonst och skapa en plattform för
konstnärlig dans i Blekinge samt minska avståndet mentalt mellan Blekinges kommuner
startades 2011 ett projekt för ungdomar i Karlskrona och Ronneby där de fick jobb som
dansare. En del av dem fick anställning som feriearbetare och andra fick lön genom
bidrag från Region Blekinge och Karlskrona kommun. Ungdomarna fick under ledning
arbeta med dans i tre veckor därefter hölls föreställningar under en vecka i båda
kommunerna.
Under 2012-2017 utvecklades projektet Sommardans i alla Blekinges kommuner enligt
samma principer som tidigare och med stöd från Region Blekinge och kommunernas
arbetsmarknads- och kulturenheter. Föreställningarna spelades på torgen i Blekinges
fem huvudorter. Under 2013 bildades den ideella föreningen Dans i Blekinge som nu
äger projektet Sommardans i Blekinge. Se bifogad ansökan.
Syfte
Föreningen Dans i Blekinge vill med Sommardans:
Synliggöra den samtida dansen för Blekinges invånare.
Skapa en känsla av ägandeskap av Sommardans i alla kommuner i Blekinge och dess
dansföreningar/dansskolor
Genom Sommardans synliggöra Blekinges samtida dans och driva dansutvecklingen
framåt i Sverige.
Höja de konstnärliga yrkenas status.
Mål
Föreningen Dans i Blekinge vill med Sommardans:
Skapa fler arbetstillfällen för de professionella dansare som finns i Blekinge.
Skapa tillfällen för utövande av dans för scenkonstintresserade ungdomar.
Spela offentliga föreställningar i varje kommun i Blekinge
Sommardans 2019
Projektet vänder sig till ungdomar, som uppfyller kraven för feriearbete, i hela Blekinge
och erbjuder max 30 platser fördelade över alla kommunerna (audition sker i mars med
deltagare från hela länet). Karlshamns kommuns arbetsmarknadsenhet erbjuder 2019 2
platser för ungdomar i Karlshamns kommun. Arbete pågår 3 veckor under den första
perioden för feriearbete i juni.
Under 2 veckor arbetar projektet med träning, repertoar och komposition. Den sista
veckan turnerar gruppen i hela Blekinge och gör framträdanden för allmänheten.
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Gruppen ger föreställningar i alla kommunerna, i år eventuellt även på kvällstid för att ge
ungdomarna erfarenhet av olika typer av framställningsformer.
Projektledare: Rebecca Yates, ekonomiansvarig Anna Johansson, tjänsterna som
koreograf och koreografiassistent kommer att utlysas under våren. Arbetsplats: BräkneHoby, Blekinge Folkhögskola.
Budget
Projektet har en budget på totalt 180 000 kronor, utöver detta bidrar Kommunernas
arbetsmarknadsenheter med ferieplatser. Övriga bidragsgivare är Region Blekinge,
Dans i Sydost och länets övriga fyra kommuner. Arbetsmarknadsenheten i Karlshamns
kommun kan sommaren 2019 bidra med medel för att 2 ungdomar från Karlshamns
kommun ska kunna delta.
2018 fick Sommardans fått ett arrangemangsbidrag med 10 000 kronor från Kultur
Karlshamn i Karlshamns kommun.
Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsbidrag
Projektbeskrivning Sommardans 2019
Beslutet skickas till
Dans i Blekinge
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist
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4 Konstinköp 2018 till Karlshamns kommuns konstsamling 2019/385

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Konstinköp 2018 till Karlshamns kommun redovisas enligt beslutsunderlag.
Konst har inköps för 150 312 kr enligt de riktlinjer för konstinköp som antogs av
kulturnämnden § 74, 2017-12-06.
Beslutsunderlag
Konstinköp 2018 till Karlshamns kommuns konstsamling
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist
Kultursamordnare Simon Berg
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5 Utseende av kulturnämndspolitiker i 5 arbetsgrupper gällande 1 % regeln vid
konstnärlig gestaltning 2019/806

Kulturnämndens beslut
att utse två kulturnämndspolitiker till varje arbetsgrupp, en politiker från koalitionen och
en från oppositionen
att koalitionen utser Leif Gummesson (S) och oppositionen utser Britt Karlsson (SD) till
arbetsgruppen ny träningshall Jössa Mörrum
att koalitionen utser Leif Gummesson (S) och oppositionen utser Britt Karlsson (SD) till
arbetsgruppen ny skola Mörrum
att koalitionen utser Thomas Johansson (S) och oppositionen utser Britt Kilsäter (M) till
arbetsgruppen ny återvinningscentral Munkahusvägen
att koalitionen utser Jessica Persson (C) och oppositionen utser Laila Johansson (KD)
till arbetsgruppen nytt LSS-boende i Asarum
att koalitionen utser Anna Atmander (MP) och oppositionen utser Sara Helgefalk (M) till
arbetsgruppen Östralycke äldreboende etapp 4.
Sammanfattning
Kultursamordnare Simon Berg meddelar att kulturnämndspolitiker ska utses till
arbetsgrupper gällande 1% regeln konstnärlig gestaltning till Jössa träningshall Mörrum,
Mörrums nya skola, Återvinningscentralen Munkahusvägen och LSS-boende Asarum
och Östralycke äldreboende etapp 4. Ordförande föreslår att två politiker utses till varje
projekt, en politiker från koalitionen och en från oppositionen.
Beslutsunderlag
Kultursamordnare Simon Bergs tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kultur och- bibliotekschef Maria Sköldqvist
Kultursamordnare Simon Berg
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6 Utseende av kulturnämndspolitiker i arbetsgrupp 1 %, etapp 5 Östra piren

Kulturnämndens beslut
att arbetsgruppen som utsågs av KN § 49, 2018-05-30 gällande 1 % regeln till Kulturoch bibliotekshuset på Östra Piren upphör. Kommunstyrelsen har avslutat projektet.
Ärendet tas bort från beslutsuppföljningen
att av KN § 46, 2018-05-30 utsedd politiker i arbetsgruppen gällande 1 % regeln etapp 5
Östra Piren, ändras till, att i arbetsgruppen utse ordförande, vice ordförande och andre
vice ordförande som politiska representanter. Ändringen läggs till på
beslutsuppföljningen.
Sammanfattning
Kulturnämnden ska utse ledamöter i arbetsgrupp 1 %, etapp 5 Östra Piren.
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist
Kultursamordnare Simon Berg
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7 Resultatrapport/årsredovisning 2018 kulturnämnden 2018/213

Kulturnämndens beslut
att godkänna resultatrapport/bokslut 2018 för kulturnämnden
Sammanfattning
Nämnden ska redovisa utvecklingen inom sin verksamhet för perioden 2018-01-01 –
2018-12-31 i en resultatrapport/bokslut. Fokus i redovisningen ska ligga på analys av
resultatet under perioden. En bedömning av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges
inriktningsmål och en framtidsbedömning ska också göras.
I resultatrapport för 2018 redovisas även uppföljning av intern kontroll
Beslutsunderlag
Resultatrapport KN
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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8 Internbudget och verksamhetsplan Kulturnämnden 2019 2019/184

Kulturnämndens beslut
att anta internbudget 2019 för kulturnämnden under förutsättning att samverkan
alternativt MBL-förhandling sker
att beslut om verksamhetsplan 2019 fattas på nämndsmötet 2019-04-24.
att i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019” ej återtillsätta kommunikatörstjänst.
att i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019” vakanshålla tjänst som
bibliotekarie.
att i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019” ge förvaltningschefen i uppdrag att
göra en analys samt risk- och konsekvensbeskrivning av generella anpassningar i
verksamheten motsvarande 260 tkr, t.ex. att timvikarier ej tillsätts, minskad
representation, minskad kostnad för fortbildning
att i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019” ge förvaltningschefen i uppdrag att
göra en analys av framtida behov av den 50 % Lokstallstjänsten i samband med att
satsningen på dansscenen klargörs
att kulturnämnden under budgetåret fattar beslut om anpassningar för att nå en
långsiktig hållbar budget i balans. Förslaget MBL-förhandlas innan kulturnämnden fattar
beslut.
Sammanfattning
Kulturnämnden har fått en ramminskning med 1mnkr. Ovanstående åtgärder är hämtat
från ”Förslag till åtgärder budget 2019”.
Utöver föreslagna åtgärder kommer Kultur Karlshamn genomföra generella
anpassningar i verksamheten motsvarande 260 tkr. Exempel på sådana anpassningar
är att timvikarier ej tillsätts, minskad representation, minska kostnader för fortbildning.
Kulturnämnden tillförs 1 mnkr för satsningar på dansscen. Det finns ännu inget underlag
som beskriver hur miljonen ska disponeras.
Beslut om Verksamhetsplan skjuts fram så att nämnden får möjlighet att vara delaktig i
arbetet.
Beslutsunderlag
KN förslag till åtgärder budget 2019
Sammanställning KN
Detaljbudget Bibliotek
Detaljbudget Kultur
KN Sammanställning investeringsprojekt mindre 7 mnkr Budget 2019
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Förvaltningschef Patrik Håkansson
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9 Öppettider på lokalbibliotek i samband med val till Europaparlamentet 2019
2019/795

Kulturnämndens beslut
att lokalbibliotek är öppna med bemanning av bibliotekspersonal för förtidsröstning i
samband med Europaparlamentsvalet vid följande tider
2019-05-24 15.00-19.00
2019-05-25 10.00-13.00
att lokalbiblioteket i Svängsta är öppet med bemanning av bibliotekspersonal under
valdagen
2019-05-26 08.00-22.00
att lokalbiblioteken hålls öppna med bemanning av bibliotekspersonal enligt
ovanstående förslag, under förutsättning att valnämnden står för de ökade kostnaderna.
Sammanfattning
Valnämnden har uppdragit åt kommunkansliet att utreda en alternativ organisation för
förtidsröstning till Europaparlamentsvalet 2019. Önskemål har framkommit att använda
de lokala biblioteken i Asarum, Hällaryd, Mörrum och Svängsta.
Förtidsröstningen pågår 2019-05-05 – 2019-05-25 och öppettiderna för respektive lokal
sätts till verksamhetens befintliga öppettider förutom den 24 – 25 maj.
Förfrågan har även kommit om öppethållande i samband med valdagen 26 maj i
Svängsta.
Beslutsunderlag
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvists tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist
Valnämnden
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10 Anpassning öppettider på lokalbiblioteket i Hällaryd i samband med
renoveringsarbete våren 2019 2019/807

Kulturnämndens beslut
att lokalbiblioteket i Hällaryd kan anpassa sina öppettider i samband med
renoveringsarbete perioden februari- mars-april vid behov. Information till allmänheten
ges med god framförhållning.
Sammanfattning
Det finns politiskt beslut att en satsning ska göras på de lokala biblioteken i Karlshamns
kommun. Lokalerna i Hällaryd har begränsningar vad gäller tillgänglighet för in och
utpasseringar och även vad det gäller utrymningsvägar. Belysningen i lokalerna är inte
anpassad till tidsstyrd reglering.
Kreativa rum.
Det lokala biblioteket i Hällaryd är med i ett regionalt projekt med syfte att titta på
biblioteksrummet utifrån ett rum för läsning och kreativitet och utifrån ett hållbarhets- och
återbrukstänk. Projektet, Kreativa rum, drivs av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
tillsammans med Slöjd i Blekinge och Hemslöjden i Kronoberg med stöd från
Kulturrådet. Projektet pågår under 2018-2019. Under 2018 genomfördes en
medborgardialog med både barn och vuxna i Hällaryd. Under 2019 planeras att
genomföra förändringar i bibliotekslokalen i samverkan med medborgarna. Praktiskt
innebär detta att lokalerna i biblioteket vissa veckor inte kan vara tillgängliga fullt ut för
våra besökare och låntagare. Arbetet med skolan kan vid behov utföras genom att
bibliotekarie gör klassbesöken i skolan istället för på biblioteket.
Meröppet lokalbibliotek i Hällaryd
Biblioteket i Hällaryd ska anpassas för sk Meröppet bibliotek. Begreppet Meröppet
innebär att biblioteket är tillgängligt för låntagare (med särskilt låntagaravtal) under vissa
tider utanför ordinarie öppettider.
Inför öppning av Meröppet i Hällaryd 2018 saker identifierats kopplat till lokalernas
utformning och utrustning. Det in och utpassering via huvudingången som inte är
tillgänglighetsanpassad, utrymningsväg i barnavdelning är inte godkänd och
belysningen är inte utrustad för tidsstyrning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att biblioteket i Hällaryd kan anpassa
öppettiderna vid några tillfällen våren 2019 för konvertering till Meröppet och projektet
Kreativa rum. I möjligaste mån kommer renoveringsinsatserna ske de dagar då
biblioteket håller stängt. Preliminärt kan bibliotekets öppettider komma att
anpassas/hållas stängt ca 2-3 dagar under våren 2019.
Beslutsunderlag
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvists tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist
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11 Lokalbibliotek Åryd

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Lokalisering av Åryds friskola avvaktas.
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12 Meröppet Mörrum och Hällaryd

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kultur- och bibliotekschefen informerar om att utredningen om meröppet fortsätter bl.a
avseende kostnader för belysning m m.
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13 Information kultur- och bibliotekshus

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Projektet kultur- och bibliotekshus är avslutat av kommunstyrelsen och denna
informationspunkt stryks vid dagens sammanträde och ersätts fortsättningsvis med
information om Regionteaterns lokalisering/etablering av nytt scenkonsthus i
Lokstallarna.
Förvaltningschef Patrik Håkansson lämnar tillsammans med kultur- och bibliotekschef
Maria Sköldqvist en information om avsiktsförklaringen mellan Karlshamns kommun och
Regionteatern.
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14 Kulturella och kreativa näringar (KKN) i Karlshamn 2019/250

Kulturnämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen ställa sig bakom uppdraget att Näringslivsenheten
tillsammans med Kultur Karlshamn utreder möjligheterna hur Karlshamns kommun kan
arbeta med Kulturella och kreativa näringar (KKN)
att kommunstyrelsens beslut skickas till samtliga nämnder, helägda bolag,
kommundirektör, förvaltningschefer, verksamhets controller och
kommunledningsförvaltning.
Sammanfattning
Kulturnämnden vill stödja och synliggöra KKN och deras betydelse samt skapa
förutsättningar för kulturella och kreativa näringar att verka i Karlshamn.
Kulturella och kreativa näringar har utpekats som ett viktigt strategiskt område.
I Sveriges exportstrategi skriver i man ”att kulturella och kreativa näringar ska öka
internationaliseringen och främja kulturdriven export”.
Näringsidkare inom kulturella och kreativa näringar är viktiga bärare av platsens
attraktivitet. De bidrar till en levande plats, till väntade traditioner och oväntade
upplevelser.
Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I
området ingår bland annat villkor för företagande och entreprenörskap, innovationskraft
och en väl fungerande konkurrens. Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska
konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.
Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i
samverkan med andra politikområden. Den har en stor betydelse för en hållbar
utveckling vad gäller mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning.
Region Blekinges kulturplan 2018-2020 beskriver vilka kultursatsningar regionen vill
genomföra under en viss period. Den beskriver hur den regionala kulturella
infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är
kopplade till de nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen utarbetas i samverkan med
länets kommuner och i samråd med länets professionella kulturliv samt det civila
samhället.
Med utgångspunkt i samtalen med kommuner, kulturverksamheter med regionala
uppdrag inom kultursamverkansmodellen, professionella kulturskapare samt
civilsamhälle har Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd tagit fram
prioriteringsområden som ska driva utvecklingen av kulturen i Blekinge framåt.
Ett av prioriteringsområdena är: Professionella kulturskapares villkor.
Beslutsunderlag
Utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar i Blekinge 2018-2022
Verksamhetsidé Kulturbyrån, Kultur Karlshamn
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Regional kulturplan 2018-2020
Mål och budget 2019
Kommunprogram 2019-2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Näringslivschef
Kultur- och bibliotekschef
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15 Delegationsordning för kulturnämnden 2019 2019/174

Kulturnämndens beslut
att anta delegationsordning för kulturnämnden under förutsättning att ordföranden
tillsammans med kanslichefen gör föreslagna redaktionella ändringar.
Sammanfattning
Ett förslag till delegationsordning för kulturnämnden har tagits fram.
Ordföranden redovisar förslag till vissa redaktionella ändringar i delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning för kulturnämnden 2019-01-09
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Kommunjurist Annabel Cifuentes
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson
Kultursamordnare
Författningssamlingen

Karlshamns
kommun

§

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-02-27
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16 Val av ledamot i namnberedningsgruppen 2019/179

Kulturnämndens beslut
att välja ordförande Lena Sandgren (S) med vice ordförande Claes Jansson (MP) som
ersättare till ledamot i namnberedningsgruppen.
Sammanfattning
Nämnden ansvarar för att samråda med övriga kommunala nämnder, andra
myndigheter och med organisationer som berörs av nämndens ansvarsområde. Förslag
till namn på gator, vägar, allmänna platser och områden tas fram av en namnberedningsgrupp, namnen fastställs av byggnadsnämnden.
Till ledamot i namnberedningsgruppen föreslås ordförande Lena Sandgren (S) och
1:e vice ordförande Claes Jansson (MP) som ersättare.
Beslutsunderlag
Förslag till ledamot i namnberedningsgruppen.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kommunkansliet

Karlshamns
kommun

§

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-02-27
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17 Nytt sammanträdesdatum augusti 2019 för kulturnämnden 2018/2801

Kulturnämndens beslut
att kulturnämnden sammanträder den 28 augusti 2019
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att kulturnämnden fattar beslut om att ett nämndsammanträde
hålls den 28 augusti 2019.
Beslutet skickas till
Administrativ samordnare Madeleine Forsberg
Kommunkansliet

Karlshamns
kommun

§

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-02-27
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18 Arbetsmiljö

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist konstaterar att nuvarande bibliotekslokaler i
Citygallerian begränsar möjligheterna till en god arbetsmiljö för personalen.
De fackliga representanterna framhåller vikten av att en risk- och konsekvensanalys av
arbetsmiljön genomförs.
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om att man avvaktar att pengar överförs
till 2019 års budget så att installation att den planerade kylanläggningen på Stenbacka
bibliotek kan göras.

Karlshamns
kommun

§

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-02-27
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19 Information

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist informerar om



Samverkan med biblioteken i Blekinge och Region Blekinge om en gemensam
katalog – innebärande ett gemensamt lånekort
Mer information om samverkansprojekt kommer att ges till nämnden vid
kommande sammanträde

Ordföranden informerar om







Karlshamns konstförening har svårt med rekrytering av styrelse
Föreningen Norden i Sverige har 100-årsjubileum i mars
Ett antal föreningar har jubileum under året
Kulturnämnden har fått en förfrågan om stöd till en insamling för att bevara
biograf Metropol
Alice Tegnérsällskapet har upphört däremot kvarstår det lokala AT-sällskapet
Studieförbundet Vuxenskolan och Kultur Knytpunkten Karlshamn har haft en
träff med ordföranden.

Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om att han slutar sin anställning i april
2019.

Karlshamns
kommun

§

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-02-27
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20 Beslutsuppföljning februari 2019 2019/125

Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen med ändringar.
Sammanfattning
Redovisning av beslutsuppföljning februari 2019 är sammanställd av sekreterare.
En genomgång och uppdatering av beslutsuppföljningen görs vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning KN febr 2019

Karlshamns
kommun

§

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-02-27
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21 Redovisning av delegationsbeslut februari 2019 2019/170

Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 28
mars 2018 § 28. Dessa beslut ska anmälas till kulturnämnden för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 24 november 2018 – 8 februari 2019.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut KN februari 2019

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-02-27

Karlshamns
kommun

§

Sida 28(28)

22 Handlingar för kännedom februari 2019 2019/171

Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 24 november 2018 – 15 februari
2019 redovisas:
Ärendenr:

§

Datum

2018/3823

22/18

2018-12-04 KF § 169/2018 Val av kulturnämnd

2018/3740

23/18

2018-11-30 KF § 154/2018 Nya bestämmelser om
ekonomisk ersättning till förtroendevalda

2018/3939

24/18

2018-12-11 Svar ang arrangemangsbidrag

2017/1448

25/18

2018-12-11 KS § 271/2018 Ekonomisk månadsrapport
oktober 2018

2016/3715

26/18

2018-12-17 KS § 291/2018 Riktlinjer för representation
och gåvor

2018/4184

1/19

2019-01-04 KF § 205/2018 Kommunprogram 2019-2022

2018/2892

2/19

2019-01-07 KF § 206/2018 Budget 2019 och flerårsplan
2020-2021

2019/5

3/19

2019-01-29 BN § 22/2019 Val till namnberedningsgruppen

FSG Protokoll 2018-11-27
FSG Protokoll 2019-01-15

Ärende

