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§ 91 Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Inger Löfblom Sjöberg (S) 

och Barbro Olsson (S) 2014/3216 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 5 maj 2017 till och med den 14 oktober 
2018 Inger Löfblom Sjöberg (S) till ny ledamot efter Mano Hakimy (S). Till ny ersättare 
efter Inger Löfblom Sjöberg utses Barbro Olsson för samma tid. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Länsstyrelsens beslut 2017-05-05. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 92 Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Carl-Eric Birgersson (M) och 

Lars Hasselgren (M) 2014/3216 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med 5 maj 2017 till och med den 14 oktober 
2018 Carl-Eric Birgersson (M) till ersättare efter Carin Erlandsson (M). Till ny ersättare 
efter Carl-Eric Birgersson (M) utses Lars Hasselgren (M) för samma tid. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Länsstyrelsens beslut 2017-05-05. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 93 Information från VA-chefen - Varje droppe räknas / 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens VA-chef Marika Wennberg informerar om vattensituationen i Karlshamn och 
om kampanjen ”varje droppe räknas”.  
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§ 94 Reviderad finanspolicy för Karlshamns kommun 2016/3587 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta föreliggande förslag till ny finanspolicy för Karlshamns kommun, de kommunala 
bolagen och av Karlshamns kommun förvaltade stiftelser 
 
Sammanfattning 
 
I samband med att våra stiftelser och donationsfonder läggs ut på extern förvaltning 
behöver Karlshamns kommuns finanspolicy uppdateras så att även stiftelserna och 
donationsfonderna omfattas. Samtidigt har ett antal övriga uppdateringar gjorts framförallt 
vad gäller placeringar. I övrigt är till stora delar dokumentet oförändrat. 
 
Kommunstyrelsen ska efter att den reviderade policyn antagit komplettera den med 
kommungemensamma riktlinjer. 
  
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 115/2017 Reviderad finanspolicy för Karlshamns kommun 
2. Förslag på ny finanspolicy för Karlshamns kommun 

3. Protokollsutdrag KS § 262 Finanspolicy för Karlshamns kommun 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Kommundirektören 
Förvaltningschefer 
VD samtliga kommunala bolag 
Författningssamlingen 
 
Yrkanden 
 
Anders Engelsson (MP) yrkar på följande tillägg; ”att kommunen inte ska investera i 
företag som har produktion av fossila bränslen”. 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Jens Henningsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att detsamma 
bifallits.  
 
Ordförande ställer härefter proposition på Anders Engelssons (MP) tilläggsyrkande och 
finner att detsamma avslagits.  
 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562204
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§ 95 Hantering av VA-verksamhetens resultat 2016 2017/860 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att inrätta en investeringsfond för att delfinansiera kapitalkostnaderna för utbyggnad av 
reservvattentäkt under åren 2019-2021 
 
att avsätta 2015 och 2016 års resultat från VA-verksamheten i investeringsfonden. 
 
Sammanfattning 
 
En allmän förutsättning för VA-verksamheten är självkostnadsbegreppet. De avgifter som 
får tas ut av VA-kollektivet är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de 
levererade tjänsterna. 
 
Gällande regelverk tillåter att VA- verksamheten avsätter medel till exempel i en fond för 
framtida nyinvesteringar. I balansräkningen ska man kunna visa en investeringsplan vad 
medlen ska användas till. Fonden löses upp i takt med att kostnaderna uppstår för den 
specifika åtgärden. De investeringar som kan komma ifråga är nyinvesteringar som 
kommer hela kollektivet tillgodo. 
 
Kommundirektören föreslår i tjänsteskrivelse att VA verksamhetens resultat för 2016 bör 
hanteras i enlighet med Tekniska nämndens beslut från föregående år och avsättas i en 
investeringsfond för finansiering av en hållbar reservvattenlösning för Karlshanms VA- 
kollektiv. Motsvarande tjänsteskrivelse finns avseende 2015 års resultat. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2016-02-17, § 23, Överskottshantering VA 2016/558,  
 
att avsätta 2015 års resultat samt eventuella kommande års överskott i en 
investeringsfond för att delfinansiera kapitalkostnaderna för utbyggnad av 
reservvattentäkt under åren 2018-2020. 
 
att resterande kapitalkostnader finansieras genom brukningsavgifter. 
 
Kommentar: Beslutet gick aldrig vidare till kommunfullmäktige för beslut och har därför 
heller inte verkställts. 
 
 
Tekniska nämnden beslutade 2017-03-15, § 40, Hantering av VA-verksamhetens 
resultat 2016, 2017/860 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att inrätta en investeringsfond enligt förslag 
 
att 2016 års resultat sätts av i en investeringsfond för att delfinansiera kapitalkostnaderna 
för utbyggnad av reservvattentäkt under åren 2019-2021. 
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Årsredovisning 2016, VA 
 
Årets resultat VA 2015 uppgick till 706 tkr. För 2016 var årets resultat 3 305 tkr. 
 

Eget kapital VA, tkr 2016-12-31 2015-12-31 
   
Ingående eget kapital 3 887 3 182 
Årets resultat vatten -1 122 -1 895 
Årets resultat avlopp 4 427 2 601 
Utgående eget kapital 7 192 3 887 

 
 
De två besluten, med samma inriktning, i teknisk nämnden innebär att det finns två 
alternativa förslag till beslut i kommunfullmäktige. 
 
Antingen avsätts årets resultat för både 2015 och 2016 d v s 4 011 tkr (alt 1) till en fond 
eller så avsätts endast 2016 års resultat d v s 3 305 tkr (alt 2). Under förutsättning att 
avsättningen verkställs under 2017 blir effekten på det egna kapitalet enligt nedanstående 
tabell. 
 
Eget kapital 2017 efter avsättning till fond. 
 

 Alternativ 1 (2015+ 
2016 års resultat) 

Alternativ 2 (2016 års 
resultat) 

Ingående eget kapital 
2017, tkr 

7 192 7 192 

Avsättning till fond, tkr - 4 011 -3 305 
Utgående eget kapital 
2017, tkr 

3 181 3 887 

 
Ovanstående tabell visar att oavsett alternativ till avsättning så finns det kvar ett positivt 
eget kapital. VAs resultat för åren 2013 och 2014 var svagt negativa vilket minskade det 
egna kapitalet dessa år med -53 tkr respektive -258 tkr. 
 
De investeringsplaner som finns för VA de närmaste åren är omfattande och kommer 
sannolikt innebära att investeringarna finansieras genom ökad upplåning. Den låga 
räntenivå som råder i nuläget bedöms förändras innebärande stigande räntor. 
Bedömningen är att kapitalkostnaderna kommer att överstiga de ovan föreslagna 
avsättningarna. 
 
Avsikten med fonden är att delfinansiera kapitalkostnaderna för reservvattentäkt. De 
planerade VA investeringarna uppfyller kriteriet, att de ska komma hela kollektivet 
tillgodo, för att inrätta en fond. 
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Ekonomiavdelningens bedömning 
 
Mot bakgrund av ovanstående beskrivning finns utrymme att avsätta 4 011 tkr d v s VAs 
resultat 2015 och 2016, i en fond för att delfinansiera kapitalkostnaderna vid en utbyggnad 
av reservvattentäkt under åren 2019-2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 117/2017 Hantering av VA-verksamhetens resultat 

2016 
2. Protokollsutdrag TN § 40/2017 Hantering av VA-verksamhetens resultat 

2016 
3. Hantering av VA-verksamhetens resultat 2016 

 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ekonomichefen 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562207
http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562207
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§ 96 Upphandling av paviljong vid Prästslättsskolan 2017/993 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att investeringen på 2 259 tkr finansieras genom upplåning 
 
att driftskostnaden 2017, 305 tkr, finansieras inom nämnden för barn, ungdom och skolas 
budget 
 
att driftskostnaden för kommande år hanteras i budgetprocessen 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola har beslutat (2017-03-14 § 39) att ge 
upphandlingschefen i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag för upphandling av 
paviljong vid Prästslättsskolan. Nämnden beslutade även att hemställa hos kommun-
fullmäktige om medel för investering för en paviljong, 2 259 tkr samt en driftsbudget på 
305 tkr för 2017 och därefter en årlig driftsbudget enligt framtagen ekonomisk kalkyl för 
investering och drift. 
 
Kommunstyrelsen tillskjuter i detta läge inte några medel för ökad driftskostnad. Eventuell 
ökad driftskostnad får hanteras senare under året. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 118/2017 Upphandling av paviljong vid Prästslättsskolan 
2. Protokollsutdrag Upphandling av paviljong vid Prästslättsskolan 
3. Kalkyl paviljong vid Prästslättsskolan 

 
Beslutet skickas till 
 
BUS-nämnden 
Ekonomichefen 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562210
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§ 97 Förvärv av aktier i Inera AB 2017/1278 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 
 
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet 
genom redovisat anslutningsavtal. 
 
Sammanfattning 
 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten 
riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker 
samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 
Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  
 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats 
under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för 
en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna 
samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en 
omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 
2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga 
landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i 
Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner 
erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och 
regioner.  
 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och 
ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex 
från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  
 
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men 
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  
 
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera 
AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka 
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med 
SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  
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Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 119/2017 Förvärv av aktier i Inera AB 
2. Beslutsunderlag till kommunerna 

3. Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal 

4. Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB 

5. Bilaga 3 - Aktieägaravtal 

6. Bilaga 4 - Bolagsordning 

7. Bilaga 5 - Ägardirektiv 

8. Bilaga 6 - Inera_arsrapport_2015 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
 
 
 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562211
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§ 98 Renovering av Klockebacksskolans kök till mottagningsenhet 2017/973 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att investeringen på 490 tkr finansieras genom upplåning. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för Barn, ungdom och skola beslutade 2017-03-14, § 49, att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att verkställa en renovering av Klockebacksskolans kök till en 
mottagningsenhet. Nämnden beslutade även att hos kommunfullmäktige begära medel, 
490 tkr, till en renovering av Klockebacksskolans kök till en mottagningsenhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 120/2017 Renovering av Klockebacksskolans kök till 

mottagningsenhet  
2. Protokollsutdrag Renovering av Klockebacksskolans kök till 

mottagningsenhet 

3. Renovering av Klockebacksskolans kök till mottagningsenhet 

4. Kalkyl för renovering av Klockebacksskolans kök till mottagningsenhet 

 
Beslutet skickas till 
 
BUS-nämnden 
Ekonomichefen 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562214
http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562214
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§ 99 Flytt av investeringspengar för inköp av storköksutrustning 2016/4447 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att besluta enligt tekniska nämndens förslag innebärande flytt av 1,2 mnkr av 
investeringspengarna i projekt 1187 från 2018 till 2017. 
 
Sammanfattning 
 
Under ombyggnationen av Östralycke kök kommer matsal till Korpadalskolan samt 
varuhanteringen till särskilt boende på Östralycke att lösas genom en tillfällig paviljong. 
För att minska hyreskostnaden när köket åter är i drift föreslår tekniska nämnden att lyfta 
över delar av de 9,2 mnkr för inköp av storköksutrustning i projekt 1187 som ligger 2018 
till 2017. 
 
Det som behöver köpas är 8st kylar och frysar, 14 värme- och kylvagnar samt 
köksutrustning till den tillfälliga mottagningsenheten med en kostnad på ca 1,2 mnkr. 
Mottagningsenheten beräknas vara i drift och utrustningen behöver vara på plats i slutet av 
juni 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 121/2017 Flytt av investeringspengar för 

inköp av storköksutrustning 
2. Protokollsutdrag TN § 9/2017 Flytt av investeringspengar för inköp 

av storköksutrustning 

 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ekonomichefen 
 
 
 
 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562216
http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562216
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§ 100 Mottagande av gåva - tavla till Karlshamns kommun 2017/1261 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med tacksamhet ta emot gåvan, som registreras i Karlshamns kommuns konstdatabas. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns konstförening bjöd in kulturnämndens ordförande Lena Sandgren att inviga 
och delta i vernissagen av konstnären Peter Sternängs utställning ”Ljus och mörker”, 
lördagen den 18 mars 2017. 
 
Peter Sternäng skänkte i samband med invigningen en tavla till Karlshamns kommun, 
målad år 1920, Peter tyckte det var ett fint sätt att hedra sin mors morfar Waldemar 
Söderberg på, att få honom representerad någonstans. 
 
Gåvan överlämnades och mottogs av kulturnämndens ordförande 2017-03-18. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 124/2017 Mottagande av gåva - tavla till 

Karlshamns kommun 
2. Foto av tavla 

 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
 
 
 
 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562228
http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562228
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§ 101 Ändring av byggnadsplaner B1, B3, B7, B15, B16, B18, B21 och B25 i Asarum - beslut om 

antagande 2015/3881 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta förslaget till ändring av byggnadsplaner B1, B3, B7, B15, B16, B18, B21 och B25 i 
Asarum, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet är att genom ändring av byggnadsplan B1 – Förslag till byggnadsplan för Asarums 
samhälle justera gällande byggnadsplanebestämmelser för befintliga byggrätter i området 
så att bestämmelserna på ett mer ändamålsenligt sätt reglerar möjligheterna till om- och 
tillbyggnad av bostäder i området. Syftet är också att samordna ändringen med senare 
gjorda ändringar av delar av byggnadsplan B1 och omfattar därför även dessa 
byggnadsplaner: B3, B7, B15, B16, B18, B21 och B25. 
 
Ändringen föranleds framförallt av de ändringar som plan- och bygglagen genomgått på 
senare år men även med anledning av den rättspraxis som inneburit en förändrad syn på 
vad som ska räknas som huvudbyggnad respektive komplementbyggnad vid 
sammanbyggnad. Planändringen syftar även till att möta ett växande behov av större 
bostäder som många upplever idag (som till exempel möjligheten till ett särskilt arbetsrum 
för att kunna arbeta hemifrån). Det finns även ett behov av fler bostäder mer generellt i 
kommunen och genom aktuell planändring möjliggörs för viss komplettering av bostads-
beståndet i Asarum, exempelvis genom att obebyggda tomter som tidigare varit 
begränsade till radhus, genom planändringen kommer att kunna bebyggas även med andra 
typer av markbostäder. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 127 Ändring av byggnadsplaner B1, B3, B7, B15, B16, 

B18, B21 och B25 i Asarum - beslut om antagande  

2. BN protokollsutdrag § 78/2017 

3. Plankarta_antagande 2017- 02-23 

4. Planbeskrivning 2017-02-23 

5. Ändring av byggnadsplanebestämmelser B1 2017-02-23 

6. Ändring av byggnadsplanebestämmelser B15 2017-02-23 

7. Samrådsredogörelse 2016-08-15 

8. Granskningsutlåtande utökat 2017-02-23 

9. Beslutsunderlag för MKB BN 2016-03-16 

10. Planbestämmelser A3 2017-02-23 

 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 102 Detaljplan för del av Karlshamn 4:1 (Stationsområdet etapp 1) - beslut om antagande 

2015/2228 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta förslaget till detaljplan för del av Karlshamn 4:1 (Stationsområdet etapp 1) enligt 5 
kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse i 
form av ett punkthus på del av fastigheten Karlshamn 4:1. Handel på bottenvåningen och 
kontor kommer också att tillåtas. Den nordligaste delen av planområdet är utpekat som 
naturmark i kommunens grönstrukturplan från 2012 och föreslås planläggas som allmän 
plats, natur. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, behövs därför inte. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 128 Detaljplan för del av Karlshamn 4:1 

(Stationsområdet etapp 1) - beslut om antagande 

2. Protokollsutdrag BN 20170405 

3. Plankarta del av Karlshamn 4-1 antagande 

4. Planbeskrivning del av Karlshamn 4-1 

5. Granskningsutlåtande del av Karlshamn 4-1 

6. Samrådsredogörelse del av Karlshamn 4-1 

7. Fastighetsförteckning del av Karlshamn 4-1 

8. Behovsbedömning avgränsning av MKB del av Karlshamn 4-1 

9. Skuggstudie tillhörande detaljplan för Karlshamn 4-1 

10. Bullerberäkningar tillhörande detaljplan för del av Karlshamn 4-1 

 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar följande tillägg; ”att detaljplanen enbart ska medge 3 
våningar.” 
 
Jan Bremberg (S), Magnus Gärdebring (M) Magnus Sandgren (M), Per-Ola Mattsson (S), 
Anki Hansson (S) och Jens Henningsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Görgen Lennartsson (SD) yrkar avslag till detaljplaneförslaget. 
 
  

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562275
http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562275
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag mot Görgen Lennartsson (SD) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsen förslag.  
 
Ordförande ställer härefter proposition på Anders Engelssons (MP) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 103 Grafisk profil för Karlshamns kommun 2017/1613 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta den nya omarbetade grafiska profilen för Karlshamns kommun att gälla för 
samtliga nämnder och förvaltningar 
 
att upphäva den nuvarande grafiska profilen för Karlshamns kommun 
 
Sammanfattning 
 
Kommunledningsförvaltningen har enligt uppdrag från kommunstyrelsen tagit fram en ny 
grafisk profil för Karlshamns kommun. Denna kommer att ersätta den nu gällande grafiska 
profilen som senast revideras år 2010 och ska fasas in i verksamheten vid ny produktion.  
 
Det heraldiska vapnets användning berörs inte av den grafiska profilen då den används 
restriktivt enligt tidigare beslut, dvs enbart i författningssamling och i vissa mycket 
formella och högtidliga sammanhang efter beslut av kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund 
 
Kommunledningsförvaltningen gjorde under 2016 en översyn av varumärket Karlshamns 
kommun. Syftet med varumärkesarbetet är att fokusera kommunikation och utveckling på 
vissa utvalda starka delar som kommunen klarar av att leva upp till. Ett bra 
varumärkesarbete medför en positiv spiral där varumärkets budskap och utvecklingen av 
platsens erbjudande samarbetar och korsbefruktar varandra. 
 
Karlshamns kommun har en politiskt förankrad vision formulerad i fem inriktningsmål 
Visionen ligger som en grund för det varumärkesarbete som genomförts. Visionen är en 
framtidsbild som ska fungera som en ledstjärna för kommunen/platsen. Kommunikationen 
däremot ska kunna levereras redan idag. Allt vi kommunicerar om Karlshamn ska vi kunna 
stå för. 
 
En del i varumärkesarbetet består av att uppdatera den grafiska profilen. 
 
Syftet med en ny grafisk profil 
 
Syftet med en grafisk profil är att etablera bilden av varumärket Karlshamns kommun. 
Profilen ska göra det lättare att identifiera oss som avsändare, samtidigt som den står för 
de värden vi vill kommunicera. Profilen är ett ramverk för hur vi ska få samspelet mellan 
ord, färg och bild att fungera. Grundtankarna till profilen är hämtade från vårt 
varumärkesarbete. Med hjälp av profilen ska vi förstärka känslan av vårt löfte och våra 
värdeord. När budskap och grafiskt uttrycksätt går hand i hand blir det lättare för oss att nå 
ut med det vi vill berätta. 
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Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 129/2017 Grafisk profil för Karlshamns kommun  

2. Grafisk profil förslag 2017 

3. Grafisk profil nuvarande 

4. Varumarke 

 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunikationschefen 
Förvaltningschefer 
 
Yrkanden 
 
Andreas Saleskog (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=562278&DB_DOKID=663446
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§ 104 Flytt av LSS-verksamheten från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd 

2016/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överföra ansvaret för LSS-verksamheten från omsorgsnämnden till nämnden för arbete 
och välfärd och att därmed godkänna revideringarna av reglementena för 
omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd.  
 
att budgeten för verksamheten överförs från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och 
välfärd.  
 
Sammanfattning  
 
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 juni 2016 har 
omsorgsförvaltningen delats i två förvaltningar. I enlighet med det beslutet är 
omsorgsförvaltningens uppdrag stöd, omsorg och vård av äldre personer, personer med 
utvecklingsstörning, personer med fysiskt eller psykisk funktionsnedsättning samt dem 
som är berättigade till hemsjukvårdsinsatser. Uppdraget för förvaltningen för arbete och 
välfärd är att ansvara för arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, integration, 
flyktingmottagande och ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, individ- och 
familjeomsorg, familjerätt samt budget- och skuldrådgivning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 om nya reglementen för nämnderna då bland 
annat ansvaret för arbetsmarknad överfördes till socialnämnden från kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-10 om nytt namn för socialnämnden till nämnden 
för arbete och välfärd i syfte att harmoniera med nämndens breddade uppdrag.  
 
När det gäller familjerätten beslutade kommunfullmäktige 2016-03-10 att den 
verksamheten ska överföras till Cura.  
 
Omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd har efter förslag från 
förvaltningsledningarna förslagit att flytta LSS-verksamheten från omsorgsnämnden till 
nämnden för arbete och välfärd. Det skulle innebära att förvaltningarnas 
verksamhetsuppdrag riktas mot en och samma nämnd. Ledningen kan också konstatera att 
målgruppen för nämnden för arbete och välfärd är mer lik LSS-verksamheten än 
målgruppen gällande äldreomsorg. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 132 Flytt av LSS-verksamheten från omsorgsnämnden till 

nämnden för arbete och välfärd  
2. Protokollsutdrag AV: Underlag för beslut om att flytta LSS-verksamheten från 

omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd 
3. Protokollsutdrag ON § 69/2017 Flytt av LSS-verksamheten från omsorgsnämnden 

till nämnden för arbete och välfärd 
4. Förslag till justering av reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
5. Förslag till justering av reglemente för omsorgsnämnden 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-06-19 

sid 24 av 68 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Nämnden för arbete och välfärd 
Omsorgsnämnden 
Ekonomichefen 
Kommundirektören 
Förvaltningschefen för arbete och välfärd 
Förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen 
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§ 105 Antagande av ny förbundsordning för Sydarkivera 2017/1603 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive 
bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi 
 
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2018 och den 
ekonomiska planen för 2019-2020 
 
Sammanfattning 
 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 5 antagit ny förbundsordning att gälla 

från och med 2017-04-01. 

 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum § 4 antagit följande nya förbundsmedlemmar: 

Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena, Vellinge och Åtvidaberg. Beslutet baseras på 

inkomna avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I dagsläget har Sydarkivera 18 

förbundsmedlemmar.  

 

Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande förbundsordning 

daterad 2017-04-01.  

 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En 

grundläggande bevarandeplattform finns på plats och tas i bruk efter att förvaltningen i juni 

månad flyttar in i nya säkrare lokaler i Alvesta.  

 

Förbundsordning 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande 

kommuners kommunfullmäktige. 

 
Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning: 

 Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.  

 Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya förbundsmedlemmar.  

 Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya 

förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive fullmäktige utan 

beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar 

förbundsordningen i sin helhet.  

  

Övriga beslut 

 

Anslutande kommuns kommunfullmäktige behöver i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till 

förbundsfullmäktige från den egna församlingen. 

 

Fullmäktige behöver utöver förbundsordning fatta beslut om ansvarsfördelning när det gäller 

arkiv och informationshantering. Detta hanteras i arkivreglemente. En förutsättning för att ta del 

av förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från it-system är att 

Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till gemensam arkivmyndighet.  
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Ekonomi 

 

Förbundet har antagit en budget för 2018 och plan för 2019–2020. För år 2018 betalar alla 

kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare. Detta innebär ca 850 tkr i medlemsavgift 

för Karlshamns kommun. 

 

Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 134/2017 Antagande av ny förbundsordning för Sydarkivera  
2. protokoll förbundsfullmäktige_20170331_§4 
3. protokoll förbundsfullmäktige_20170331_§5 
4. Förbundsordning SYDARKIVERA_20170331 
5. Budget 2018 med plan 2019-2020 
6. Verksamhetsplan_2017 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
 
 
 
 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=562291
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§ 106 Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen 2017/1640 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 0,8 % av 
gällande prisbasbelopp per timmes nedlagd arbetstid. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 18 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken har kommunen skyldighet att förvalta 
dödsbon om det inte finns någon som tar hand om den avlidnes egendom. Vid behov ska 
kommunen göra vad som annars åligger dödsbodelägare enligt första stycket, samma 
paragraf. Kommunen har också en lagstadgad skyldighet enligt 5 kap. 2 § begravningslagen 
att ordna med gravsättning i de fall det saknas någon som ordnar med detta. Även för detta 
arbete har kommunen rätt att få ersättning från dödsboet. Ersättningen ska motsvara 
kommunens kostnader för förvaltning och åtgärder. 
 
Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för dödsboförvaltning eller åtgärder 
enligt begravningslagen. Detta är dock en arbetsuppgift som kan vara mycket tidskrävande 
med många kontakter med andra myndigheter och fordringsägare m.fl. Att tillfälligt 
förvalta ett dödsbo kan bli aktuellt under tiden kommunen utreder huruvida det finns 
dödsbodelägare och i de fall det helt saknas delägare som tar hand om den avlidnes 
egendom. Strävan bör vara att kommunen så kort tid som möjligt ska förvalta ett dödsbo. 
Visar utredning att det finns delägare i boet, men dessa inte kan hittas ska nämnden 
snarast anmäla behov av god man för bortovarande enligt 11 kap 3 § föräldrabalken.  
 
Vad gäller begravning är det den avlidnes anhöriga som ska ordna med begravningen. 
Finns det ingen som ombesörjer detta är det, inom ramen för den provisoriska 
förvaltningen av dödsboet, nämnden för arbete och välfärds skyldighet att ordna med 
begravningen. I de fall ett dödsbo saknar arvingar är det Allmänna arvsfonden som all 
kvarlåtenskap tillfaller.  
 
Förslaget är därför att kommunen ska ta ut en ersättning från dödsboet motsvarande de 
kostnader kommunen haft för förvaltning av det, samt för de åtgärder som genomförts 
enligt begravningslagen. Utifrån jämförelse av gällande taxa i andra kommuner görs 
bedömningen att en taxa bör sättas till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timmes 
nedlagd arbetstid. För år 2017 innebär detta en avgift om 358 kr/timme. Nämnden för 
arbete och välfärd ska dokumentera tidsåtgången. Det är den faktiska tidsåtgången som 
ska debiteras. Det innebär att vid t.ex. hembesök där två tjänstepersoner medverkar ska 
dubbel tid tas ut. Dokumentationen utgör debiteringsunderlaget och en faktura utställd på 
dödsboet för nämnden för arbete och välfärds kostnader ska alltid upprättas.  
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Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 168/2017 Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 

begravningslagen  
2. Protokollsutdrag AVN § 299 Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 

begravningslagen 
3. Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen 
4. Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen(2) 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Författningssamlingen 
 
 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=565621
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§ 107 Motion om att införa valfrihetssystem enligt LOV 2016/2969 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Irene Ahlstrand Mårlind (M) föreslår i motion daterad 2016-08-30 att kommunfullmäktige 
ska besluta att införa valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem, (LOV) i Karlshamn. 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur remitterat motionen till omsorgsnämnden 
för yttrande.  
 
Lagen om valfrihetssystem, (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009.  
LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva 
sina verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster 
till brukaren eller patienten. 
 
Omsorgsnämnden har 2017-05-16 beslutat: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
 
att omsorgsnämnden genomför en extern utredning för att analysera konsekvenserna av 
införande av LOV i Karlshamns kommun med utgångspunkten att kunna ge god omvårdnad 
av kommunens äldre och att utredningen presenteras senast den 1 oktober 2017.  
 
att omsorgsnämnden aktualiserar och utvecklar den beslutade lokala Värdegrundsgarantin 
samt att årligen i samband med nämndens bokslut utvärdera garantin. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 169/2017 Motion om att införa valfrihetssystem enligt LOV 
2. Protokollsutdrag ON § 90/2017 Yttrande rörande motion om att införa 

valfrihetssystem enligt LOV 
3. Yttrande rörande motion om att införa valfrihetssystem enligt LOV(2) 
4. Motion LOV 

 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
 
Yrkanden 
 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Magnus Gärdebring (M), Bärthil Ottosson (M) och Görgen 
Lennartsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=565623
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Gertrud Ivarsson (C), Leif Håkansson (S), Marco Gustavsson (C), Paul Hedlund (L), Jens 
Henningsson (V), Per-Ola Mattsson (S), Anders Englesson (MP) och Kenneth Hake (S) yrkar 
avslag till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Iréne Ahlstrand Mårlinds (M) mfl yrkande mot Gertrud Ivarssons (C) 
mfl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat Gertrud Ivarssons (C) mfl yrkande. 
 
Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: 
 
Ledamot som vill bifalla Gertrud Ivarssons (C) mfl yrkande röstar JA  
Ledamot som vill bifalla Iréne Ahlstrand Mårlinds (M) mfl yrkande röstar NEJ  
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Omröstning 
 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Anders Englesson (MP) X     
Anders Karlsson (S) X     
Andreas Saleskog (S) X     
Anki Hansson (S) X     
Anna Atmander (MP) X     
Annika Westerlund (S) X     
Christel Friskopp (S) X     
Gert Åkesson (C) 1 vice ordf. X     
Gertrud Ivarsson (C) X     
Göran Svensson (S) X     
Inger Löfblom Sjöberg (S) X     
Ingrid Ågård (MP) X     
Ingvar Andersson (S) X     
Jan Bremberg (S) X     
Jan-Åke Berg (S) X     
Jens Henningsson (V) X     
Johnny Persson (S) X     
Karin Johansson (V) X     
Kenneth Hake (S) X     
Leif Håkansson (S) X     
Lena Sandgren (S) X     
Marco Gustafsson (C) X     
Marie Sällström (S) ordf. X     
Patrik Engström (S) X     
Paul Hedlund (L) X     
Per Atmander (MP) X     
Per-Ola Mattsson (S) X     
Roland Ohlsson (S) X     
Siri Näslund (S) X     
Sofie Dahlqvist (S) X     
Tobias Folkesson (S) X     
Vivianne Andersson (S) X     
Anna Arlid (M)   X   
Anna Wihlstrand (SD)   X   
Britt Kilsäter (M)   X   
Bärthil Ottosson (M)   X   
Carl-Eric Birgersson (M)   X   
Cecilia Holmberg (M)   X   
Gudrun Johansson (SD)   X   
Görgen Lennarthsson (SD)   X   
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 2 vice ordf.   X   
Lars Hasselgren (M)   X   
Magnus Gärdebring (M)   X   
Magnus Olsson (M)   X   
Magnus Sandgren (M)   X   
Mona Wettergren (SD)   X   
Tommy Strannemalm (SD)   X   
Tor Billing (SD)   X   
Ulf Lind (SD)   X   

 

Voteringen utfaller med 32 JA röster och 17 NEJ röster vilket innebär att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Gertrud Ivarssons (C) mfl yrkande och således beslutat avslå motionen. 
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§ 108 Resultatrapport april 2017 2017/2239 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Föreliggande ekonomiska rapport per 170430 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomiavdelningen centralt för prognoser och beräkningar.  
 
Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på plus 31,9 mnkr 
vilket är 11,6 mnkr bättre än KF-budget för 2017. Driftsbudgeten har ändrats till följd av 
tilläggsbudget, förändring avskrivningar, förändring skatter och bidrag samt minskning av KS 
anslag till förfogande. Efter dessa ändringar uppgår den nya driftsbudgeten för 2017 till 20,3 mnkr. 
Se tabell nedan. 
 
I det prognosticerade helårsresultatet 31,9 mnkr ingår VAs resultat med 5,4 mnkr. Exkluderas VAs 
prognosticerade resultat blir kommunens helårsprognos 26,5 mnkr. 
 
Nämnderna tillsammans gör bedömningen att de når ett positivt budgetavvikelse med ca 8,8 mnkr. 
Finansförvaltningen bedöms nå en positiv budgetavvikelse med ca 2,8 mnkr. 
 

Beslutsunderlag 
 

1. Protokollsutdrag KS § 150/2017 Resultatrapport april 2017 
2. Resultatrapport jan-april 2017 sammanställning till KS och KF 170612 
3. Protokollsutdrag ON § 88/2017 Resultatrapport omsorgsnämnden januari-april 

2017 

4. Protokollsutdrag TN § 87/2017 Resultatrapport januari - april 2017 

5. Resultatrapport GN april 2017 ny 

6. Protokollsutdrag GN § 36/2017 Resultatrapport för gymnasienämnden januari-

april 2017 

7. Protokollsutdrag AV 

8. Protokollsutdrag BUS 

9. Delbeslut - KN resultatrapport jan-april 

10. Ordförandebeslut AV - resultatrapport AV januari - april 2017 

11. Reviderad resultatrapport 2017-06-13 AV januari - april 2017 

12. Ordförandebeslut resultatrapport för gymnasienämnden januari-april 2017 

13. Resultatrapport för gymnasienämnden januari-april 2017, reviderad 

14. Protokollsutdrag FN § 41/2017 Resultatrapport januari-april 2017, 

fritidsnämnden 

15. Resultatrapport 

16. Investeringsrapport 
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Beslutet skickas till 
 
Nämnderna 
Kommunrevisionen 
Ekonomichefen 
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§ 109 Strategiskt program för Hällaryd - beslut om antagande 2016/2504 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att strategiskt program för Hällaryd antas. 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av kommunstyrelsen har ett strategiskt program för Hällaryd tagits fram. 
Programmet innebär ett fördjupningsarbete av det slag som föreskrivs i antagen 
översiktsplan. Översiktsplanen presenterar en vision för hur Hällaryd ska se ut år 2030, det 
strategiska programmet bryter ner detta ytterligare och redogör för en hållbar 
utvecklingsriktning för Hällaryds tätort. Dokumentet är vägledande i sin karaktär och det 
ska underlätta för orten att nå den vision som är utpekad i översiktsplanen. Det strategiska 
programmet är således ett visionsdokument som ska användas som planeringsunderlag 
och inspiration vid framtida detaljplanearbeten och förändringar på orten. Programmet 
avgränsas geografiskt till Hällaryds tätort.  
 
Programmet är strukturerat på följande sätt. I del ett presenteras syftet med programmet i 
en introduktionsdel. Här ges även en kort beskrivning av Hällaryds historia.  I del två 
presenteras Medborgardialogen, hur den genomfördes och vad den ledde fram till. I del tre 
beskrivs de rekommenderade strategiska riktlinjer man bör följa för att nå den utpekade 
visionen.  
 
Programmet har varit utsänt på samråd under tiden 6 februari – 31 mars 2017. Under 
samrådstiden inkom flertalet synpunkter som har besvarats i samrådsredogörelsen. Viss 
revidering har skett på grund av inkomna synpunkter, det handlar dock om mindre 
ändringar av befintligt förslag inför antagandet.  
 
Förslag till beslut är att kommunstyrelsen godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättad 
samrådsredogörelse och antagandehandling och överlämnar förslaget till 
kommunfullmäktige med anhållan om antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 155/2017 Strategiskt program för Hällaryd - beslut om 

antagande  
2. Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-10 
3. Strategiskt program för Hällaryd, antagandehandling 
4. Samrådsredogörelse daterad 2017-05-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Emina Kovacic, Stadsarkitekt  
Alexander Kouzmine, planarkitekt 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=565538
http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=565538


 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-06-19 

sid 35 av 68 

 
 
§ 110 Ansökan om medfinansiering till ett nytt klubbhus i Mörrum - Karlshamns Golfklubb 

2017/2003 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att meddela Karlshamns Golfklubb, att Karlshamns kommun är beredd att medverka i 
projektet att bygga en ny klubbstuga i Mörrum genom att bilda ett gemensamt aktiebolag 
med golfklubben. 
 
att Karlshamns kommun tecknar 49 % av aktierna till ett värde om 24 tkr i det nya 
aktiebolaget som finansieras ur kommunens likvida medel 
 
att beslutet förutsätter att samtliga finansiärer går med i projektet  
 
att Karlshamns kommun erhåller ett fullständigt finansieringsförslag samt förslag till 
bolagsordning innan Karlshamns kommun ger ett eventuellt aktieägartillskott till det nya 
aktiebolaget 
 
att kommunfullmäktige ska besluta om bolagsordning och eventuellt aktieägartillskott 
 
att uppdra åt kommundirektören att inhämta fullständigt finansieringsförslag från 
golfklubben och tillsammans med företrädare för golfklubben utarbeta förslag till 
bolagsordning för det nya aktiebolaget  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Golfklubb driver sedan mitten av 1960-talet golfbanan i Mörrum då de första 
golfhålen också byggdes. I dag omfattar klubbens anläggning två miljöcertifierade 18-
hålsbanor och är jämte Kalmar och Kristianstad den enda 36-hålsanläggningen i sydöstra 
Sverige. 
 
Golfklubben drivs som en ideell förening med drygt 1 700 medlemmar i olika åldrar. 
Verksamheten omsätter årligen ca 11 miljoner kr och finansieras genom medlemmarna, 
sponsorer samt greenfee-intäkter. 
 
Golfbaneanläggningens storlek och utformning gör den mycket populär för olika typer av 
arrangemang. Under den gångna våren har klubben bland annat stått som värd för Svenska 
Golfförbundets träningsläger för ett 60-tal av landets bästa juniorer samt för HandiGolf 
Touren, en nationell tävling för spelare med funktionsnedsättning. 
 
Golfanläggningen är också mycket omtyckt bland besökande golfspelare från andra 
golfklubbar. En undersökning utförd av Svenska Golfförbundet visar att en besökande 
golfspelare i genomsnitt spenderar ca 2 500 kr/dygn på den besökta orten. Under 2016 
spelades det ca 7 500 sådana greenfee-rundor på klubbens banor. Anläggningen utgör 
således ett viktigt inslag i besöksnäringen i kommunen 
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Klubben har under en tid utrett de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att 
bygga ett nytt klubbhus att ersätta befintliga byggnader och tagit fram en budget samt 
utkast på utformning av byggnaden. 
 
Beräknad utgift för byggnationen uppgår till ca 15 miljoner kr varav merparten kan 
egenfinansieras av klubben. 
 
Mot bakgrund av vad som anförts ovan ansöker Karlshamns Golfklubb härmed om 
medfinansiering av Karlshamns kommun avseende byggnation av nytt klubbhus. 
 
Överväganden 
Karlshamns kommun har fem inriktningsmål varav ett handlar om att Karlshamn erbjuder 
god livskvalitet och ett att Karlshamn är en attraktiv plats för alla. 
 
Under god livskvalitet beskrivs bland annat folkhälsoarbetet och de resultat vi vill nå för att 
skapa en god hälsa på lika villkor och att kommunen tillsammans med föreningslivet ska 
arbeta för att vårt rika utbud av aktiviteter och upplevelser blir ännu bättre. 
 
Under attraktiv plats för alla beskrivs bland annat att Karlshamn har ett aktivt kultur-, 
idrotts-, och föreningsliv som bidrar till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker människors 
deltagande i samhället. Genom fördjupat samarbete med föreningar ska nya möjligheter 
utvecklas för att ge invånarna möjlighet till meningsfull fritid. 
 
Medfinansieringsförslaget bedöms ligga i linje med kommunens inriktnings- och 
verksamhetsmål. 
 
Medfinansieringsförslaget bedöms ligga i linje med kommunens inriktnings- och 
verksamhetsmål och innebär i korthet följande; 
 
a) Det bildas ett nytt aktiebolag, nedan kallas Ny AB som golfklubben och kommunen äger. 
 
b) Ny AB har ursprungligen ett aktiekapital om 50 000 kr  
 
c) 49 % av aktierna i Ny AB tecknas av kommunen för ett belopp motsvarande klubbens 
anskaffningsvärde för aktierna, dvs. 24 000 kr.  
 

Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 176/2017 Ansökan om medfinansiering till ett nytt 

klubbhus i Mörrum - Karlshamns Golfklubb 
1. Ansökan medfinansiering 20170518 
2. Protokollsutdrag FN § 45/2017 Ansökan om medfinansiering, Karlshamns 

Golfklubb 
 

Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Golfklubb 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=565632
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Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Marco Gustavsson (S), Andreas Saleskog (S) och Tor Billing (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Gärdebring (M), Jens Henningsson (V) och Magnus Sandgren (M) yrkar att ärendet 
återremitteras för att utreda de långsiktiga konsekvenserna för kommunen. 
 
Anders Englesson (MP) yrkar i första hand bifall till återremissyrkandet och i andra hand 
avslag. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar följande tillägg till kommunstyrelsens förslag; ”att 
kommunfullmäktige ska besluta om bolagsordning och eventuellt aktieägartillskott”. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
eller återremitteras enligt Magnus Gärdebrings (M) mfl återremissyrkande och finner att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Ordförande ställer härefter kommunstyrelsens förslag mot Anders Engelssons (MP) 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer sist proposition på om Per-Ola Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.   
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§ 111 Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet i Blekinge 2017/1124 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för år 2016 
 
att bevilja förbundets styrelse och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2016.  
 
Jäv 
 
Christel Friskopp (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge har granskat förbundets verksamhet för år 
2016. Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundets årsredovisning godkänns och att 
samordningsförbundets styrelse viljas ansvarsfrihet. 
 
Bilagor 
 
1 Samordningsförbundet i Blekinge 2016 

2 Revisionsberättelse SO Blekinge 2016 

 
Beslutet skickas till 
 
Samordningsförbundet i Blekinge 
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge 
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§ 112 Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Sydarkivera 2017/1563 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att tillstyrka att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 
 
att godkänna förbundets årsredovisning. 
 
Jäv 
 
Annika Westerlund (S), Gertrud Ivarsson (C) och Lena Sandgren (S) anmäler jäv och deltar 
inte i ärendets handläggning. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Sydarkiveras förvaltning har upprättat bokslut inklusive 
förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen har godkänt bokslutet och översänt det till 
förbundsfullmäktige som i sin tur har fastställt det och skickat det till förbunds-
medlemmarna för beslut om ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse från den 15 februari 2017 
 Protokoll från förbundsstyrelsen § 5 från den 3 mars 2017 
 Revisionsberättelsen från den 15 mars 2017 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunförbundet Sydarkivera 
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§ 113 Årsredovisning år 2016 för Miljöförbundet Blekinge Väst 2017/1124 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att med godkännande ta årsredovisning 2016, revisionsberättelse samt lekmanna- 
revisorernas granskningsrapport för Miljöförbundet Blekinge Väst till dagens protokoll 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Jäv 
 
Magnus Gärdebring (M), Andreas Saleskog (S), Carl-Eric Birgersson (M), Ingvar Andersson 
(S) och Göran Svensson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst har granskat årsredovisningen och 
direktionens förvaltning för år 2016. Granskningen har utförts enligt kommunallag och god 
redovisningssed i kommunal verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Årsredovisning 2016 - Miljöförbundet Bl Väst 
2 Revisionsrapport - granskning av årsredovisning 2016, Miljöförbundet Blekinge Väst 

 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Revisorerna Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 114 Rättelse av tidigare beslut - Kommunfullmäktiges beslut om att bevilja revisorerna och 

de kommunala bolagen ansvarsfrihet 2017/1204 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-10 § 48 och ersätta det med ”att med 
godkännande ta informationen till dagens protokoll”. 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-10 §§ 60 till 64.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige tog den 10 april 2017 § 48 beslut om att bevilja de förtroendevalda 
revisorerna ansvarsfrihet för år 2016. Vidare togs beslut den 10 april 2017 §§ 60-64 om att 
bevilja de kommunala bolagen och de enskilda styrelseledamöterna i bolagen ansvarsfrihet 
för år 2016. Kommunens revisorer har med anledning av detta väckt frågan om det åligger 
fullmäktige att ta dessa beslut.   
 
Beslutsunderlag 
 
1 

2 

Tjänsteskrivelse administrativ chef 

Skrivelse om ansvarsfrihet från revisorerna 

3 PM avseende ansvarsprövning 

4 Protokollsutdrag KF § 48/2017 Revisionsberättelse för år 2016 

5 Protokollsutdrag KF § 60/2017 Ansvarsfrihet för Stadsvapnet i Karlshamn AB år 2016 

6 Protokollsutdrag KF § 61/2017 Ansvarsfrihet för Karlshamnsbostäder AB år 2016 

7 Protokollsutdrag KF § 62/2017 Ansvarsfrihet för Karlshamn Energi AB år 2016 

8 Protokollsutdrag KF § 63/2017 Ansvarsfrihet för Karlshamnsfastigheter AB år 2016 

9 Protokollsutdrag KF § 64/2017 Ansvarsfrihet för Karlshamns Hamn AB år 2016 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Kommunens helägda bolag 
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§ 115 Justering av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda - förlorad 

pensionsförmån 2016/1983 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda justeras vad gäller 
förlorad pensionsförmån enligt nedan: 
Följande stycke läggs till i 1 kapitlet 3 § efter andra meningen samt 2 kapitlet 5 § efter 
andra meningen ”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.” 
 
Sammanfattning 
 
Arvodesgruppen fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 170314 (§67) att se 
över Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomiska ersättningar vad gäller förlorad 
pensionsförmån. 
 
Bakgrunden är att förtroendevalda kan förlora pensionsförmån i sin huvudanställning som 
inte med dagens bestämmelser kompenseras av kommunen. Därmed råder inte lika 
möjligheter för alla medborgare att engagera sig politiskt i kommunen. 
 
Enligt nuvarande bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda kapitel 1 
§ 3 samt kapitel 2 § 5 utgår ersättning för förlorad pensionsförmån med 4,5 % av den 
sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året. Det innebär att 
förtroendevald som i sin huvudanställning har en högre pensionsavsättning, alternativt 
skulle haft en högre pensionsavsättning om man inte var ledig för det politiska uppdraget, 
inte kompenseras och då förlorar ekonomiskt på grund av sitt politiska uppdrag. 
 
Enligt kommunallagen ska förtroendevalda ha rätt till skälig ersättning när de fullgör sina 
uppdrag. För att praktiskt hantera detta så bär den förtroendevalda kunna styrka den 
förlorade pensionsförmånen, med en övre gräns som kan anses skälig. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 174/2017 Justering av bestämmelser om ekonomiska 

ersättningar till förtroendevalda - förlorad pensionsförmån  
2. Arvodeskommitténs förslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Författningssamlingen 
Personalchefen 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=565627
http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=565627
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§ 116 Justering av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda - arvoden i 

kommunalförbund 2016/1983 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda justeras gällande 
ledamöter och ersättare i kommunalförbunden, så att det fasta begränsade årsarvodet 
enligt arvodesbilagan tas bort och ersättning istället sker helt enligt 1 kapitlet. 
 
Sammanfattning 
 
Arvodesgruppen fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 170314 (§ 67) att se 
över ersättnings- och arvodesbestämmelserna till de kommunalförbund som omfattas av 
Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomiska ersättningar. 
 
Bakgrunden är att ersättningen till ledamöter och ersättare i det nya reglementet anses 
vara orimligt hög. 
 
Enligt nuvarande bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda erhåller 
ledamöter och ersättare i kommunalförbunden (Cura individutveckling, Miljöförbundet 
Blekinge Väst samt Räddningstjänsten Västra Blekinge) ett fast begränsat årsarvode om  
0,4 x riksdagsarvodets storlek (riksdagsarvodet 2017 är 63 800 kr) vilket för 2017 är 
25 520 kr. 
 
Förtroendevalda som ej erhåller något fast årsarvode får istället sammanträdesersättning 
(1,2 % av årsarvodet vilket är 766 kr per sammanträde 2017) samt ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
Då antalet sammanträden i kommunalförbunden är förhållandevis få så förväntas 
kostnaden minska om det nuvarande fasta begränsade årsarvodet för ledamöter och 
ersättare tas bort för att istället ersättas av sammanträdesersättning och ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 175/2017 Justering av bestämmelser om ekonomiska 

ersättningar till förtroendevalda - arvoden i kommunalförbund  
2. Arvodeskommitténs förslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbunden  
Personalchefen 
Författningssamlingen 
 
 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=565629
http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=565629
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§ 117 Interpellation om nedskräpning - (MP) 2017/2256 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 

Vid fullmäktiges möte i april i a r diskuterades nedskräpning da  MP ställt en 

fra ga i ämnet. Kommunalra det uppgav da  att kommunen gör mycket för att 

motverka nedskräpning i kommunen. Han hänvisade till ett projekt som 

finansieras av statliga medel för att rensa kommunens stränder. Kommunen 

har erha llit nästan 150 000 kronor fra n länsstyrelse för detta syfte. 

Städningen har enligt artiklar i media dessutom resulterat i stora mängder 

hopsamlat skräp. Mycket bra! 

 

Enligt uppgifter i media ska projektet ocksa  syfta till att ”väcka fra gor och 

skapa kunskap om O stersjöns miljöproblem”. Dessutom sägs förhoppningen 

vara att engagera privatpersoner och föreningar att delta i arbetet. 

Hur da , kan man undra.  

 

Det finns exempel pa  folk i kommunen som tröttnat pa  allt skräp i naturen och 

vill ha hjälp med insamlingssäckar och eventuellt skyddshandskar fra n 

kommunen för att samla in skräp, men efter förfra gan fa tt veta att det inte är 

kommunens sak. 

 

I svaret pa  en motion fra n Miljöpartiet där kommunalra det argumenterade för 

att inte ansla  15 000 kronor för att ga  med i nätverket Ha ll Sverige Rent, säger 

han ”Oavsett om kommunen är medlem eller ej kan kommunen anordna 

kampanjer tillsammans med Håll Sverige rent, delta i utbildningar mm.” 

Tyvärr har vi ännu inte sett na got dylikt. 

Om nu Karlshamns kommun vill spara femton tusenlappar men ända  ta del av 

ett samarbete med Ha ll Sverige Rent för att motverka nedskräpning och skapa 

kunskap om nedskräpnings problem undrar vi: 
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Hur ska detta gå till och när blir det? 
 
Tycker kommunalrådet att kommunen bör understödja privata 
städinitiativ? 
 

Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) lämnar följande svar: 
 

Min uppfattning är fortfarande att vi ska kunna arbeta mot nedskräpning utan 
att Karlshamn är medlem i Håll Sverige Rent. 
 
Jag är dock beredd att efter sommaren lyfta frågan i kommunstyrelsen 
arbetsutskott och där, tillsammans med stadsmiljöavdelningen, hitta bra 
modeller för att minska nedskräpningen både i smått och stort. Detta kan 
innebära att kommunen ska vara med i Håll Sverige Rent. 

 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-06-19 

sid 46 av 68 

 
 
§ 118 Interpellation om fullmäktigeledamöters möjligheter att argumentera - (MP) 

2017/2257 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande 
interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Marie Sällström (S): 
 

Under förra mötet med kommunfullmäktige avbröts undertecknad av 

ordförande när jag stod i talarstolen. Jag fra ntogs ordet och tvingades avsluta 

min framställan. Ordföranden uppgav att hon inte tyckte att det jag sa var 

relevant i sammanhanget. Som ytterligare förklaring sa ordföranden till mig i 

ett samtal i pausen ”min uppgift är att ha lla ordning pa  er och vi kan inte ha 

na gon cirkus pa  kommunfullmäktiges möten”. 

 

Mitt inlägg gjordes under behandling av kommunens a rsredovisning som 

spänner över all verksamhet inom kommunen. A rsredovisningen är därmed 

ett lämpligt tillfälle att kommentera all kommunal verksamhet. När jag avbröts 

och blev anmodad att ga  och sätta mig berörde jag de katastrofala sjuktal som 

kommunen har i sin verksamhet. Statistiken visar tydligt att det är kvinnorna 

som drabbas och enligt min mening har varje kommunpolitiker en plikt att 

göra allt som är möjligt för att minska sjuktalen. 

 

Första skälet till detta är naturligtvis det arbetsmiljöansvar som a vilar de 

politiskt valda, men även ekonomiska skäl da  ohälsotalen i kommunen enligt 

en undersökning fra n Karolinska institutet (AHA-enkäten) pekar pa  att 

sjukskrivningar, upplevd da lig arbetsmiljö och produktionsbortfall pa  grund av 

ohälsa kostar kommunen motsvarande nästan 700 heltidstjänster per a r. 

Vid det avbrutna framförandet använde jag bilder och en liten filmsnutt pa  ett 

par minuter. Na gon ledamot höll med ordföranden efter det att jag avbrutits 

och sa na got i stil med ”filmer ska man inte se pa  i fullmäktige”. 

 

Mot denna bakgrund vill jag inför framtida möten veta om det är tillåtet 
att den folkvalde ledamoten själv bestämmer hur argumenten ska 
framföras? 
 
Om det är tillåtet att underbygga argument i fullmäktige med bilder och 
filmer? 

 
Kommunfullmäktiges ordförande Marie Sällström lämnar följande svar: 
 

Anders Englesson önskar i interpellation svar pa  huruvida ”det är tilla tet att 

den folkvalde ledamoten själv bestämmer hur argumenten ska framföras? Om 

det är tilla tet att underbygga argument i fullmäktige med bilder och filmer?” 
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Detta med anledning av att han vid förra fullmäktigemötet avbröts da  

a rsredovisningen hanterades av ordföranden med hänvisning till att han inte 

höll sig till ämnet.  

 

Självklart är det helt i sin ordning att använda tekniken i sammanträdes-
rummet för att underbygga argument. Det aktuella Youtube-klippet, som enligt 
Englesson skulle visa en grupp försöksapors beteende vid ojämlik behandling, 
hade ingenting med årsredovisningen att göra. Inte heller med sjuktalen eller 
med individuell lönesättning eller genusperspektivet i arbetslivet som 
Engelsson försökte argumentera för. Det uppfattades istället både oförskämt 
och kränkande för alla som tog del av mötet. Det är min uppgift att 
upprätthålla ordningen på mötet och skulle därmed avbryta Engelssons 
framförande. Detta stöds av fullmäktiges arbetsordning där § 26 stadgar 
följande ”Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte 
rättar sig efter tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren 
ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.” 

 
 
I den efterföljande debatten yttrar sig dessutom Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring 
(M) och Kenneth Hake (S). 
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§ 119 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner april 2017 

2017/1621 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunkansliet har upprättat en sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade 
motioner avseende april 2017. 
 
Bilagor 
 
1 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner april 2017 
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§ 120 Sammanställning över förslag till Karlshamns kommun, perioden oktober 2016 t.o.m. 

maj 2017 2017/2080 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning över Förslag till Karlshamns kommun ska halvårsvis anmälas till 
kommunfullmäktige. Förevarande sammanställning redovisar förslag inkomna perioden 
oktober 2016 till och med maj 2017 (bilaga 1). Även förslag som vid senaste 
avrapporteringen till kommunfullmäktige, 2017-10-17, inte hade behandlats av nämnd 
redovisas (bilaga 2). Ett förslag från föregående rapporteringsperiod har ännu inte 
hanterats av nämnd.  
 
Sammanfattningsvis har under perioden 34 förslag lämnats, varav 17 har hanterats i 
nämnd. 
 
Bilagor 
 
1 Sammanställning oktober 2016 - maj 2017 över förslag till Karlshamns kommun 

2 Sammanställning över förslag till Karlshamns kommun som vid redovisningen 2016-

10-17 inte var behandlade av ansvarig nämnd 

 
Beslutet skickas till 
 
Administrativ chef 
Nämndsekreterare Erik Bergman  
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§ 121 Inkomna motioner juni 2017/452 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Följande motioner har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bilagor 
 
1 Motion karlshamn kameraövervakning-dygnet-runt 

2 Motion ang aktivitetskravet 

3 Motion etniska_föreningar karlshamn 

4 Motion yttranderätt_motionär 

5 Motion - Kurs-i-dataprogrammering-i-Karlshamn 

6 Motion - Pplatser_torget_karlshamn-2 

7 Motion slöja 

8 Motion ang utmaningsrätt 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 122 Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (SoL) avseende ej verkställda 

beslut inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde 2017/1432 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta rapporten till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 
till kommunens revisorer rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. 
Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. En statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige.  
 
I nedanstående tabell redovisas nämnden för arbete och välfärds gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutdatum samt beviljade insatser som 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Per kvartal 1 år 2017 finns, inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde, 22 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Samma period finns 3 beviljade 
insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Redovisning har skett till IVO samt till kommunens revisorer.  
 

Antal Typ av bistånd Besluts-
datum/avbrotts-
datum 

Man Kvinna Verkställt/annan kommentar 

1 Kontaktperson 2016-11-30  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

2 Kontaktperson 2016-12-05  X Verkställt 
3 Kontaktperson 2016-10-17  X Verkställt 
4 Kontaktperson 2016-10-14  X Verkställt 
5 Kontaktperson 2016-11-30  X Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 
6 Kontaktfamilj 2016-02-19 X  Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 
7 Kontaktperson 2016-02-03 X  Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 
8 Kontaktperson 2016-09-30  X Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 
9 Kontaktperson 2016-02-26 X  Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 
10 Kontaktperson  2016-07-12  X Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 
11 Kontaktperson  2015-09-11 X  Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 
12 Kontaktperson 2016-07-20 X  Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 
13 Kontaktperson 2016-05-12  X Verkställt 
14 Kontaktfamilj 2015-12-03  X Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 
15 Kontaktperson 2016-06-28  X Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 
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16 Kontaktfamilj 2015-05-08 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

17 Kontaktfamilj 2015-05-08  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

18 Kontaktfamilj 2016-05-10 - - Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

19 Kontaktfamilj 2015-09-29 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

20 Kontaktperson 2016-07-05 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

21 Kontaktfamilj 2016-05-10 - - Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

22 Kontaktfamilj -  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

23 Kontaktfamilj - X  Avslutat 
24 Kontaktperson 2016-07-12  X Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 
25 Kontaktperson -  X Avslutat 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-04-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 123 Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (SoL) och 28 h § lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) 2017/1502 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta rapporten till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till 
kommunens revisorer rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. 
Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. En statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige. 
 
I nedanstående tabell redovisas omsorgsnämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen samt beviljade 
insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Per kvartal 1 år 2017 finns, inom omsorgsnämndens ansvarsområde, 31 gynnande beslut 
som inte verkställts inom tre månader. Under samma period finns ingen beviljad insats 
som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Redovisning har skett till IVO samt till kommunens revisorer.  
 

Antal Typ av bistånd Besluts-
datum/avbrotts-
datum 

Man Kvinna Verkställt/annan kommentar 

1 Bostad för vuxna, 
LSS 

2016-09-27 X  Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande 2016-10-04. 
Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad.  

2 Boende för barn 
och unga, LSS 

2016-04-13 X  Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Inköpt fastighet ska 
renoveras. Är på 
korttidsboende på heltid i 
väntan på boende.  

3 Bostad för vuxna, 
LSS 

2013-10-08 X  Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande 2015-02-25, 2015-
02-26 och 2015-12-10. 
Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad.  

4 Boende för barn 
och unga, LSS 

2016-02-23  X Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Inköpt fastighet ska 
renoveras. Är på 
korttidsboende på heltid i 
väntan på boende 

5 Bostad för vuxna, 
LSS 

2015-04-17 X  Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Planerad inflyttning till 
ny bostad under 2017.  

6 Permanent bostad, 
SoL 

2016-08-29  X Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande 2016-12-28. 
Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
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särskilt boende klart i juni 
2017. 

7 Permanent bostad, 
SoL 

2015-08-12  X Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande 2015-10-21, 2016-
01-22, 2016-04-25, 2016-08-03 
och 2017-03-22. Resursbrist, 
t.ex. saknar ledig bostad. Hon 
bor hos sin dotter. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

8 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-02 X  Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

9 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-05  X Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

10 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-28  X Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

11 Permanent bostad, 
SoL  

2016-09-05  X Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

12 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-01 X  Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

13 Permanent bostad, 
SoL 

2016-10-01 X  Verkställt. 

14 Permanent bostad, 
SoL  

2016-10-06 X  Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

15 Permanent bostad, 
SoL 

2016-10-26  X Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

16 Permanent bostad, 
SoL 

2016-10-27  X Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

17 Permanent bostad, 
SoL 

2016-11-02 X  Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

18 Permanent bostad, 
SoL 

2016-11-07  X Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

19 Permanent bostad, 
SoL  

2016-11-16  X Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 
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20 Permanent bostad, 
SoL 

2016-12-01  X Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande 2017-03-13. 
Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

21 Annat bistånd i 
form av 
medboende,  SoL 

2016-12-09  X Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande 2017-03-13. 
Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad.  

22 Permanent bostad, 
SoL 

2016-12-05  X Avslutat på grund av att den 
enskilde är avliden. 

23 Permanent bostad, 
SoL 

2016-12-16  X Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

24 Permanent bostad, 
SoL 

2016-12-19 X  Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Söker i första hand 
särskilt boende i Kristianstad.  

25 Permanent bostad, 
SoL 

2016-12-22 X  Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

26 Permanent bostad, 
SoL 

2016-12-29  X Resursbrist, t.ex. saknar ledig 
bostad. Nybyggnation av 
särskilt boende klart i juni 
2017. 

27 Korttidsboende/v
äxelvård, SoL 

2016-12-07 X  Verkställt.  

28 Korttidsboende/v
äxelvård, SoL 

2016-11-22 X  Verkställt.  

29 Permanent bostad, 
SoL 

2016-12-06 X  Avslutat på grund av att den 
enskilde är avliden.  

30 Bostad för vuxna, 
LSS 

2016-08-25  X Avslutat på grund av att 
sökanden har tagit tillbaka sin 
ansökan. 

31 Korttidsvistelse, 
LSS 

2015-05-12  X Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande 2016-05-17. Önskar 
stödfamilj med små barn. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-04-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
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§ 124 Handlingar för kännedom juni 2017 2016/419 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga handlingarna till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 FF §4 - Anslutning av nya medlemmar 

2 FF §7 - Reviderad budget för 2017 och plan för 2018-2019 

3 Reviderad budget 2017 med plan 2018-2019 

4 FF §8 - Budget 2018 och plan för 2019-2020 

5 Budget 2018 med plan 2019-2020 

6 Ansvarsfrihet Region Blekinge 

7 Beslut om vidaredelegation - hantering och handläggning av förslag till 

Karlshamns kommun 
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§ 125 Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Anders Thurén (MP) 

2014/3216 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Anders Thuréns (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2017-05-04 begär Anders Thurén (MP) att få bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail 2017-05-04 från Anders Thurén (MP). 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 126 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i byggnadsnämnden - Carina Fastén (MP) och 

Hélène Nordin (MP) 2015/114 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Anders Thuréns (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i byggnads-
nämnden 
 
att till ny ledamot i byggnadsnämnden efter Anders Thurén (MP) utse Carina Fastén (MP) 
och till ny ersättare efter henne utse Hélène Nordin (MP) för tiden t o m 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2017-05-04 har Anders Thurén (MP) begärt att få bli entledigad från 
uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden. 
 
Meddelande från gruppledaren Anders Englesson (MP) om nomineringen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail 2017-05-04 från Anders Thurén (MP). 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Envar vald (2) 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Hemsidan 
Matrikeln 
 
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-06-19 

sid 59 av 68 

 
 
§ 127 Entledigande från uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - 

Elna Nilsson (C) 2015/113 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Elna Nilssons (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i nämnden för barn, 
ungdom och skola. 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola utse Sofie Ekenberg (C) för tiden 
till och med 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2017-04-19 har Elna Nilsson (C) begärt att bli entledigad från uppdraget som 
ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från Elna Nilsson 2017-04-19. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Sofie Ekenberg 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 128 Entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden - Ercument Aktaran (S) 

2015/120 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att entlediga Ercument Aktaran (S) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Ercument Aktaran (S) har i skrivelse 2017-05-16 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse 2017-05-16 från Ercument Aktaran (S). 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-06-19 

sid 61 av 68 

 
 
§ 129 Entledigande från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt - Helén Wåhlin (S) 

2015/360 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Helén Wåhlins (S) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Blekinge 
tingsrätt. 
 
Sammanfattning 
 
Helén Wåhlin (S) har i skrivelse 2017-05-02 meddelat att hon vill avsäga sig uppdraget 
som nämndeman fr o m 2017-07-01. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Helén Wåhlin (S). 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Matrikeln 
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§ 130 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden - Leif Gunnesson (S) 2015/117 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i kulturnämnden efter Maja Lingerud Sorinder (S) utse Leif Gummesson 
(S) t o m 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, 178, att entlediga Maja Lingerud Sorinder från 
uppdraget som ersättare i kulturnämnden. 
 
Gruppledare Per-Ola Mattsson (S) meddelar att Leif Gummesson (S) nomineras. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 178. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Leif Gummesson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 131 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden - Kjell Folkesson (S) 2015/117 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i kulturnämnden efter Petra Charlotte Arrenäs (S) utse Kjell Folkesson 
(S) för tiden t o m 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 179, att entlediga Petra Charlotte Arrenäs (S) 
från uppdraget som ersättare i kulturnämnden. 
 
Meddelande från gruppledare Per-Ola Mattsson (S) om nomineringen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 179. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Kjell Folkesson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 132 Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden - Monica Nobach (S) 2015/118 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Sofia Olsson (S) utse Monica Nobach (S) för 
tiden t o m 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20 § 76, att entlediga Sofia Olsson (S) från 
uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) om nomineringen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 179. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Monica Nobach 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 133 Fyllnadsval av ersättare i fritidsnämnden - Magnus Dagmyr (S) 2015/115 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i fritidsnämnden efter Emma Mattsson (S) utse Magnus Dagmyr (S) för 
tiden t o m 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-10, § 75, att entlediga Emma Mattsson (S) från 
uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) om nomineringen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-10, § 75. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Magnus Dagmyr 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 134 Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden - Ulf Månsson (S) 2015/114 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i byggnadsnämnden efter Mano Hakimy (S) utse Ulf Månsson (S) för 
tiden t o m 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-10, § 81, att entlediga Mano Hakimy (S) från 
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. 
 
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) om nomineringen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-10, § 81. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Ulf Månsson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 135 Fyllnadsval av ersättare i valnämnden - Ann-Sofie Eriksson (S) 2015/122 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i valnämnden efter Mano Hakimy (S) utse Ann-Sofie Eriksson (S) för 
tiden t o m 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-10, § 83, att entlediga Mano Hakimy (S) från 
uppdraget som ersättare i valnämnden. 
 
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) om nomineringen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-10, § 83. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Ann-Sofie Eriksson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 136 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - Sandra Ackefjord (S) 

2015/113 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola efter Ann-Chatrin Ljunglöf (S) 
utse Sandra Ackefjord (S) för tiden t o m 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-10, § 85, att entlediga Ann-Chatrin Ljunglöf (S) 
från uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) om nomineringen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-10, § 85. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Sandra Ackefjord 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 


