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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00 – 17:30   

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gert Åkesson Vice Ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Vice Ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg, ej § 183 Ledamot (S) 
Sara Sakhnini Ledamot (S) 
Anders Karlsson, från § 177 Ledamot (S) 
Kerstin Gustafson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anki Hansson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Johnny Persson 
Sofie Dahlqvist 

Ledamot 
Ledamot 

(S) 
(S) 

Göran Svensson Ledamot (S) 
Vivianne Andersson Ledamot (S) 
Leif Håkansson, från § 177 Ledamot (S) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
Inger Löfblom Sjöberg Ledamot (S) 
Gertrud Ivarsson Ledamot (C) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Marco Paulsson Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Bärthil Ottosson Ledamot (M) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Carl-Eric Birgersson Ledamot (M) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) 
Anna Atmander Ledamot (MP) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Johanna Karlsson Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Jens Henningsson Ledamot (V) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Anneli Bengtsson (S) 
Fredrik Nilsson (S), §§ 173-176 
Siri Näslund (S) 
Katrin Johansson (S) 
Kerstin Linde (S), §§ 173-176 
Anna Arlid (M) 
Britt Kilsäter (M) 
Lars Hasselgren (M) 
 

 Suzanne Svensson (S) 
Anders Karlsson (S) 
Tobias Folkesson (S) 
Christel Friskopp (S) 
Leif Håkansson (S) 
Magnus Gärdebring (M) 
Per Erlandsson (M) 
Claes Göran Mårlind 
 

 

Närvarande 
ersättare: 

  
Roland Ohlsson (S) från § 177, Torgny Lindqvist (S), Lena Häggblad (C), 
Bodil Ericsson (L), Kenneth Svanberg (L), Karin Johansson (V) 

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, utredningssekreterare 
Annette Sandberg, tf administrativ chef 
Jenny Andersson, folkhälsostateg §§ 173-177 
Emil Persson, feriearbetare tobaksprevention §§ 173-176 
Oscar Nordström, feriearbetare tobaksprevention §§ 173-176 
Sarah Aboumoustafa, feriearbetare tobaksprevention §§ 173-176 
 

 

Utses att justera: Andreas Saleskog (S) och Johanna Karlsson (MP)  

Paragrafer: 173-190 

Justeringsdatum:  2017-12-05 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
                                   Andreas Saleskog           Johanna Karlsson 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2017-11-27   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-12-05 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-12-27 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 173 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Andreas Saleskog (S) och Johanna Karlsson (MP) att jämte ordförande justera 
dagens protokoll. 
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§ 174 Godkännande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg: 
 

- ärende 18, entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden – 
Annacarin Leufstedt (S). 
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§ 175 Redovisning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson redogör för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
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§ 176 Information om tobaksprevention som feriearbete  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson samt Emil Persson, Oscar Nordström och Sarah 
Aboumoustafa, feriearbetare inom tobaksprevention, informerar om tobaksprevention 
som feriearbete. De tre ungdomarna har haft tobaksprevention som sommarjobb och 
berättar hur arbetet har genomförts samt vilka erfarenheter de tar med sig från arbetet. 
Ungdomarna har besökt samtliga klasser i årskurs 7 och informerat om tobaksprevention. 
Informationen avslutas med att sex goda råd rörande tobaksprevention överlämnas till 
kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattson. Råden är följande: 
 

- Vi vill att skolan i högre utsträckning används för att sprida kunskap om tobak 
- Vi vill se fler tobaksfria offentliga platser (eller miljöer) för att skydda barn och unga 

från tobak 
- Vi vil att skolorna satsar hårdare på att uppnå tobaksfri skoltid 
- Vi vill att ni arbetar för en begränsad återförsäljning av tobaksprodukter 
- Vi vill ha en bättre kontroll av försäljningsställen som säljer tobak 
- Vi vill att unga som använder tobak ska få stöd och hjälp av vuxna i skolan så att de 

som vill kan sluta. 
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§ 177 Folkhälsopolicy 2018-2022 2016/4226 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta folkhälsopolicyn. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-31 att ge kommundirektören i uppdrag att i samråd 
med berörda förvaltningar ta fram en folkhälsopolicy som är anpassad efter Karlshamns 
kommuns behov och förutsättningar.  
 
Hälsa är centralt i människors liv och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. En 
god hälsa är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt, utveckling och välfärd i kommunen. 
Strategin utgör en gemensam grund för det folkhälsopolitiska arbetet i kommunen och 
fungerar som ett kommunövergripande styrdokument. 
 
I Karlshamns kommun bor strax över 32 200 invånare och kommunens befolkning ökar i 
antal för varje år. Karlshamns kommun har en areal på 491 km2 och det bor 65,2 invånare 
per km2. Kommunen är unik bland mindre kommuner med sitt läge, sin fantastiska 
skärgård, natur och levande stadskärna. En kommun att leva, bo och verka i bland 
inspirerande miljöer, kultur, teater och musikupplevelser.  
 
Karlshamn kommun vill erbjuda sina invånare en god livskvalitet för alla åldrar samt skapa 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor. Genom att investera i 
folkhälsoarbetet och ett socialt hållbart samhälle vill kommunen skapa ett långsiktigt 
arbete för att påverka faktorer som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Förutsättningarna 
för hälsa går att påverka eftersom de grundar sig i hur människor växer upp och hur vi 
lever.  
 
Politiska beslut påverkar hur Karlshamns kommun utvecklas, både hur staden fysiskt ser 
och förändras men även vilka förutsättningar vi skapar för våra invånare som ger dem 
möjlighet att leva ett gott liv. 
 
Karlshamns folkhälsopolicy har fokus på ett helhetsperspektiv där social hållbarhet är 
centralt.  Detta innebär att kommunen sätter fokus på den sociala hållbarhetsdimensionen 
så att Karlshamn kan fortsätta att växa till en hållbar stad. Folkhälsopolicyn ska vara 
vägledande och stödjande för kommunens fortsatta folkhälsoarbete. En handlingsplan 
kommer att tas fram med utgångspunkt i folkhälsopolicyn som sedan antas av 
kommunstyrelsen och revideras efter behov. 
 
Samråd 
 
Samråd har genomförts genom en webbaserad enkät på Karlshamns kommuns hemsida 
där invånare fick ge sin bild över vad begreppet livskvalitet innebär för dem. Vidare har 
dialog förts med en fokusgrupp äldre vid en livskvalitetsdag på Ire Naturskola. 
Kommunens ungdomsråd har genomfört en workshop med folkhälsopolicyn som ämne. 
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Samtliga synpunkter har tagits tillvara på och vävts in i folkhälsopolicyns slutliga 
fokusområden.  
 
Folkhälsopolicyn har presenterats i kommunens ledningsgrupp och därefter sänts ut på en 
intern remissrunda till samtliga i kommunens förvaltningar. Samtliga synpunkter som 
inkommit har arbetats in i det slutliga dokumentet.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till Folkhälsopolicy 2018-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningar 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
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§ 178 Yttrande över begäran om att utöka NetPort Science Parks borgensram 2017/3661 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utöka borgensramen för NetPort Science Park från 19 000 000 kronor till 24 000 000 
kronor från och med 2018 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Parks låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta belopp om 24 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
NetPort Science Park har 2017-10-27 inkommit med begäran om utökad kommunal 
borgensram. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att bevilja NetPort Science Park kommunal borgen med 
19 000 000 kronor 2008-09-01, § 109. 
 
NetPort Science Park önskar få utökad kommunal borgen från 19 000 000 kronor till 
24 000 000 kronor fr o m 2018.  
 
Anledningen uppges vara att NetPort Science Parks omsättning ökat men även behov av 
ökad kredit då NetPort Science Parks genomför större projekt och under projekttiden får 
stå för kostnaderna innan utbetalning av projektmedel erhålls retroaktivt. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Utökad kredit för NPSP 20171027 
 
Beslutet skickas till 
 
NetPort Science Park 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 179 Lokala ordningsföreskrifter - revideringar 2016/1821 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta föreslagna revideringar av lokala ordningsföreskrifter för Karlshamns kommun 
 
att anmäla beslutet till Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har utarbetats, som innebär att  2 § 1 st. 2 
meningen tas bort och att 17 § skrivs om med beaktande av Förvaltningsrätten i Växjös 
dom, mål nr 1786-17.  
 
När kommunfullmäktige har beslutat att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna 
ska de kungöras på kommunens anslagstavla enligt kommunallagens regler. Beslutet ska 
även anmälas till länsstyrelsen, (3 kap. 13 § ordningslagen). 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade den 13 februari 2017, under § 5, att 
anta nya lokala ordningsföreskrifter. Kommunens beslut anmäldes till Länsstyrelsen i 
Blekinge län den 23 februari 2017. Länsstyrelsen beslutade den 18 april att upphäva 2 §  
l stycket andra meningen samt 17 § som avsåg användningen av pyrotekniska varor.   
 
Karlshamns kommun överklagade länsstyrelsens beslut och vidhöll att de lokala 
ordningsföreskrifterna var förenliga med ordningslagen. 
 
Förvaltningsrätten konstaterade bland annat att de aktuella bestämmelserna i de lokala 
ordningsföreskrifterna innebar att användningen av pyrotekniska varor utan 
polismyndighetens tillstånd är förbjuden på samtliga platser i kommunen, både offentliga 
och privata, under hela året förutom under vissa timmar på nyårsafton. 
Ordningsföreskriften innebar vidare att det skulle råda ett totalförbud för användandet 
av pyrotekniska varor på Stortorget i Karlshamn.  
 
Förvaltningsrätten biföll överklagandet i den del som avsåg första meningen i 17 § i de 
lokala ordningsföreskrifterna, det vill säga totalförbudet på Stortorget i Karlshamn. När det 
gällde tillståndskravet för användningen av pyrotekniska varor i resten av Karlshamns 
kommun, både på offentliga och på privata platser, bedömde förvaltningsrätten att kravet 
på tillstånd skulle medföra ett onödigt tvång på allmänheten och gå utöver vad som är 
avsett med kommunens möjlighet att meddela lokala föreskrifter. Förvaltningsrätten 
instämde i länsstyrelsens bedömning att de lokala föreskrifterna i den delen är alltför 
inskränkande och inte står i överensstämmelse med ordningslagens syfte. Överklagandet  
avslogs därför i övriga delar. 
 
Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har utarbetats, med hänsyn till 
förvaltningsrättens dom. Förslaget innebär som nämnts ovan, att  2 § 1 st andra meningen 
tas bort och att 17 § skrivs om så att förbudet endast gäller på offentliga platser. 
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Bilagor 
 
1 Reviderade ordningsföreskrifter - Förslag 2017-10-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Kommunens anslagstavla 
Författningssamlingen 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
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§ 180 Inrättande av kommunalt råd för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård (KRLS) 
2017/3165 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att inrätta ett kommunalt råd för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård 
 
att godkänna förslaget till reglemente för kommunala rådet för Karlshamns kommuns 
landsbygd och skärgård.  
 
Sammanfattning 
 
Förslaget till reglemente för kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd och 
skärgård som nu utarbetats innebär att rådet ska vara ett organ för samråd och dialog 
avseende övergripande landsbygds- och skärgårdsfrågor i Karlshamns kommun. Rådet ska 
aktivt arbeta för att göra landsbygden och skärgården i Karlshamns kommun mer 
attraktiva att bo och verka i. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Reglemente för kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård 

(KRLS) 
2 Protokollsutdrag KS § 260/2017  Inrättande av kommunalt råd för Karlshamns 

kommuns landsbygd 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård 
Författningssamlingen 
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§ 181 Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2018 2017/3295 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % 
 
att höjningen ska gälla från och med 2018-01-01. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2017-10-18, TN § 139/2017, att föreslå kommunfullmäktige 
höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % samt att höjningen ska gälla från och med 
2018-01-01.  
 
VA-enheten föreslår en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 2018- 
01-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att 
kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 16,30 kr/m3 till 17,10 kr/m3 och att 
den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 830 kr per år till 2972 kr per år. 
 
Dagvattenavgiften höjs från 835 kr/år till 877 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive 
mervärdesskatt (moms). Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 139 2017 Justering VA-taxa 

 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
VA-chef Marika Mårtensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomihandläggare Liselotte Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 182 Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst 2018 2017/3559 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 26 kronor att gälla från och med 1 januari 
2018, för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen 
innebär att kostnadsfaktorn K blir 900 kr/t i de taxor som gäller för Miljöförbundet 
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, behöver 
taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 3 %, enligt SKL cirkulär 
17:42. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 874 kr/h till 900 kr/h. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Beslut timtaxa § 56.2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen 
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§ 183 Egenavgifter för hjälpmedel 2017/2587 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa föreliggande förslag från Samverkansnämnden för Blekinge rörande 
egenavgifter för hjälpmedel. 
 
Jan-Åke Berg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden föreslår 2017-09-19 § 161 att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
förslag från Samverkansnämnden för Blekinge gällande egenavgifter för hjälpmedel. 
 
Samverkansnämnden för Blekinge består av Landstinget Blekinge samt länets fem 
kommuner. Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel enligt hälso- 
och sjukvårdslagen, förutom när det handlar om syn-, hörsel- samt ortopediska hjälpmedel. 
 
I samverkansnämndens uppdrag ingår att vid behov lägga fram förslag till patientavgifter 
för hjälpmedel. Samverkansnämnden har tagit fram ett förslag till skickats ut till samtliga 
kommuner i Blekinge, Landstingsfullmäktige samt Landstingsstyrelsen för beslut. 
 
Kommunerna hanterar inte några avgifter gällande hjälpmedel utan detta sköts via 
hjälpmedelscentralen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Egenavgifter för hjälpmedel 
2 Protokoll från samverkansnämnden 2017-06-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Samverkansnämnden för Blekinge 
Författningssamlingen 
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§ 184 Delårsrapport per 2017-08-31 Stadsvapnet 2017/3426 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta rapporten till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Delårsrapport för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2017-01-01 – 2017-08-31 har upprättats. 
Periodens resultat uppgår till – 6 040 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delårsrapport 2017-08-31 
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§ 185 Inkomna motioner november 2017 2017/452 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Två motioner har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i november. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 
2 Motion om inbjudan till "Öppet Rådhus" - Magnus Gärdebring (M) 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 186 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner november 2017 
2017/1621 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunkansliet har upprättat en sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade 
motioner avseende november 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner november 2017 

 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-11-27 

sid 21 av 24 

 

§ 187 Sammanställning över förslag till Karlshamns kommun 2017/2080 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Inkomna förslag till Karlshamns kommun ska två gånger årligen redovisas för 
kommunfullmäktige. Senast förslagen redovisades var på fullmäktiges möte i juni. Under 
innevarande period, juni – oktober, har 33 förslag inkommit, varav 18 avgjorts (bilaga 1). 
 
Förslag som vid senaste redovisningen inte behandlats av nämnd redogörs för i bilaga 2. 
Tre ärenden har ännu inte avgjorts. Ett förslag har legat obehandlat i snart ett och ett halvt 
år och förslagsställaren har inkommit med påminnelse om ärendet. 
 
Av periodens inkomna förslag fördelas 75 procent till tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-11-07 
 
Bilagor 
 
1 Sammanställning över förslag juni t.o.m. oktober 
2 Sammanställning över förslag  som vid senaste redovisningen inte var behandlade 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-11-27 

sid 22 av 24 

 

§ 188 Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden - Thomas Qvarnström (MP) 2015/114 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att till ny ersättare i byggnadsnämnden efter Mikael Wigermo (MP) utse Thomas 
Qvarnström (MP) för tiden till och med 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-18, § 152, att entlediga Mikael Wigermo (MP) från 
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.  
 
Meddelande om nomineringen har inkommit från gruppledare Anders Englesson (MP). 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Thomas Qvarnström 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-11-27 

sid 23 av 24 

 

§ 189 Handlingar för kännedom november 2017 2016/419 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga handlingarna till dagens protokoll. 

 
Sammanfattning 

 
Nedan följande handlingar för kännedom till kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 

 
1 Utlåtande avseende delårsrapport 2017 
2 Granskning av delårsrapport 2017 

 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-11-27 

sid 24 av 24 

 

§ 190 Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Annacarin  
Leufstedt (S) 2015/118 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Annacarin Leufstedts (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 

 
Sammanfattning 

 
I skrivelse daterad 2017-11-06 har Annacarin Leufstedt (S) begärt att få bli entledigad från 
uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 
  Avsägelse från ersättare i omsorgsnämnden - Annacarin Leufstedt (S) 

 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Annacarin Leufstedt 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 


