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KS § 234 Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet – AAK
KS § 235 Förlängning av nätkoncession för befintlig 400 kv kraftledning
Hemsjö-Karlshamn, anläggningsnr 8000 BA
KS § 236 Information om Nordisk Etanolproduktion AB
KS § 237 Förändrad vatten- och avloppstaxa för 2009
KS § 238 Renhållningstaxa 2009
KS § 239
KS § 240
KS § 241
KS § 242

Ekonomisk rapport för perioden januari – oktober 2008-11-20
Investeringar – omfördelning mellan BUS-nämndens konton
Internbudget 2009 för kommunstyrelsen samt mål och verksamhetsmått 2009
Ekonomisk rapport 080930 för kommunstyrelsen samt avstämning av
verksamhetsmål 2008
KS § 243 Anläggande av konstgräsplan i Svängsta ”Projekt Arena Marieborg”
KS § 244
KS § 245
KS § 246
KS § 247
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Förfrågan om att överskrida fördelningen i låneportföljen enligt finanspolicyn
Borgensram 2009 för dotterbolagen i Stadsvapnet i Karlshamn AB
Näringspolitiskt program för Karlshamns kommun 2009 – 2011
Förslag till Integrationspolitiskt program
Motion om upprättande av mångkulturellt bokslut

KS § 249
KS § 250
KS § 251
KS § 252

Projekt ”Kraftsamling för fordonsindustrin i Blekinge”- medfinansiering
Antagande av detaljplan för del av fastigheten Boddestorp 1:13 m fl
Exploateringsavtal för Boddestorp 1:13
Yttrande över granskningsrapport – Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Karlshamns kommun 2006 och 2007
KS § 253 Rapport ang byggprojektet Gustavsborg 3, Karlshamns Kommun
KS § 254 Motion om ersättande av kommunens integrationsarbete med assimileringsfrämjande verksamhet
KS § 255 Motion om stopp av etnisk kvotering och positiv särbehandling
KS § 256 Motion om kommunalt återvandringsbidrag och inrättande av tjänst som
återvandringshandläggare
KS § 257 Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket angående mottagande
av nyanlända
KS § 258 Motion om stopp för mångkulturella lovdagar i skolan
KS § 259 Motion om kommunal folkomröstning angående mottagande av nyanlända
invandrare
KS § 260 Motion om avveckling av stödet till invandrarföreningar
KS § 261 Antagande av detaljplan för del av Stilleryd 2:49 m fl

KS § 262 Rapport – detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl (brytningsområdet
på Sternö)
KS § 263 Förslag till fortsatt hantering av Väggautredningen
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Höjning av båtplatsavgift med serviceavgift 2009 – återremiss
Yttrande över ansökan om bidrag från Blekinge sjöfartsmuseum
Kommissionsavtal vid försäljning av Karlshamns historia volymerna
I-V och volym VI
Granskning av hur kommunfullmäktiges beslut verkställs av styrelsen
och nämnderna

KS § 269
KS § 270
KS § 271
KS § 272
KS § 273

Ansökan om EU-medel via Leader Blekinge – ”Ett Steg Längre”
Ansökan om bidrag till utökad marknadsföring av Östersjöfestivalen
Belysning och utsmyckning av Alice Tegnérs väg
Avtal med Landstinget avseende tillnyktring
Redovisning av delegationsärenden

KS § 274
KS § 275
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Ärenden för kännedom

.

397

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 12

Kommunstyrelsen

2008-11-18

398

KS § 234

AU § 233
2008.531
2008-11-18
2008-11-04
Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet – Aarhus
Karlshamn Sweden AB__________________________________________
Rubricerat ärende har översänts från Länsstyrelsen med begäran om kommunstyrelsens yttrande.
Miljö- och säkerhetssamordnaren har i yttrande 2008-10-27 uppgivit följande:
Bolagets yrkanden framkommer av bifogade handlingar.
Miljöförbundet Blekinge Väst kommer i separat yttrande att beakta miljö, natur och
hälsoskyddsfrågor.
Kommunstyrelsen vill framhålla följande.
Kommunstyrelsen har under det senaste året haft en dialog med Aarhus
Karlshamns företagsledning med anledning av ett flertal klagomål om lukt och buller
som kommit till kommunledningens kännedom.
Det är av största vikt att kraftfulla åtgärder vidtas för dels att reducera utsläpp av
luktande ämnen dels att minska bullerbelastningen. Åtgärderna är viktiga inte bara
för boende i Karlshamns tätort, utan även med hänsyn till turister, studerande och
anställda vid BTH, personer som har Karlshamn som ett boendealternativ eller
företag som vill etablera sig i Karlshamn.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ovanstående yttrande, och antaga detsamma som sitt eget.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna miljö- och säkerhetssamordnarens yttrande och överlämna detta till länsstyrelsen
att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
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att godkänna miljö- och säkerhetssamordnarens yttrande och överlämna detta till länsstyrelsen
att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
YTTR delges Länsstyrelsen Blekinge län
Justeras

Suzanne Svensson

Per-Ola Mattsson
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KS § 235
2008-11-18
Förlängning av nätkoncession för befintlig 400 kv kraftledning HemsjöKarlshamn, anläggningsnr 8000 BA_______________________________
Rubricerad ansökan har översänts från Svenska Kraftnät med begäran om kommunstyrelsens
synpunkter.
Miljö- och säkerhetssamordnaren har i yttrande 2008-11-03 uppgivit följande:
Enligt miljöbalken skall samråd hållas med länsstyrelsen och enskilda särskilt
berörda vid förlängning av koncession. Svenska Kraftnät avser att hålla samrådet
skriftligt via detta ärende.
Ansökan om förlängt tillstånd innebär inte några planerade förändringar av
sträckning, stolputförande, eller strömbelastning på ledningarna.
Kraftledningen ingår i det nationella stamnätet och är därmed av stor betydelse för
elförsörjningen i ett nationellt perspektiv. Även kabelför-bindelsen mellan Polen och
Sverige är ansluten, vilket innebär att ledningen är av väsentlig betydelse för
kraftutbytet mellan länderna.
Samråd i ärendet har skett med stadsarkitekten.
Kommunens översiktsplan anger följande ”att områden med befintliga ledningar har
erforderligt skydd i annan lagstiftning, exempelvis genom koncessionsbeslut.
Ledningarna ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem och
rekommenderade skyddsavstånd skall beaktas ca
100 – 150 m till en 400 kv-ledning och 50 m till en 130 kv-ledning.”
De eventuella konfliktpunkter som har noterats är följande.
• kraftledningen går (i norra kommundelen) rakt genom en zon som i
översiktsplanen är avsatt för elöverkänsligas verksamheter
• kraftledningen ”möts” på några ställen med Mörrumsån och riksintressen
för friluftsliv
• kraftledningen berör, i mindre omfattning, några av kommunens framtida
utvecklingsområden
Bedömning
Kommunstyrelsen delar Svenska Kraftnäts värdering av kraftledningens betydelse.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ovanstående skrivelse och anta densamma som sitt eget yttrande.
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Skrivelse från Sven Lindén och Inger Franzén har inkommit till kommunkansliet
2008-11-13.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande över koncessionsansökan överlämna miljö- och säkerhetssamordnarens
synpunkter
att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
YTTR delges Svenska Kraftnät
Justeras

Suzanne Svensson

Per-Ola Mattsson
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KS § 236
2008-11-18
Information om Nordisk Etanolproduktion AB
Mikael Runesson, Nordisk Etanolproduktion AB lämnar en information om den planerade
etanolfabriken och produktionsprocessen med energikombinat.
Informationen tas till dagens protokoll.
ÖVR
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AU § 236
2008-11-18
2008-11-04
Förändrad vatten- och avloppstaxa för 2009

403

2008.512

Teknik- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2008-09-24, § 183 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige anta ny taxa för vatten- och avlopp fr o m 2009-01-01.
Nämnden föreslår en höjning av brukningstaxan för spillavlopp med 4 % på både fast och rörlig
del, innebärande bl a att kubikmeteravgiften höjs från 10,71 kr/m3 till
11,14 kr/m3 och att den fasta avgiften för spillavloppsvatten för en normal villa höjs från 710 kr
per år till 738 kr per år. Samtliga angivna avgifter är exklusive mervärdeskatt (moms).
För en normalvilla som använder 200 m3/år blir avloppsavgiften med föreslagen höjning cirka
140 kr dyrare för ett år, inklusive momsen.
Brukningsavgifter för dricksvatten och dagvatten föreslås vara oförändrade, liksom samtliga
anläggningsavgifter. Minsta avgift i taxan för tillfällig försäljning av vatten från brandpost höjs från
110 kr till 345 kr.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta det nya taxeförslaget från teknik- och fritidsnämnden § 183/2008 att gälla från och med
2009-01-01.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Bengt Johansson, VA-enheten lämnar en redovisning vid sammanträdet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta det nya taxeförslaget från teknik- och fritidsnämnden § 183/2008 att gälla från och med
2009-01-01.
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2007.1027

Renhållningstaxa 2009
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtal senast den 31 oktober varje år meddela
kommunfullmäktige förslag till renhållningstaxa. Styrelsen för Västblekinge Miljö AB behandlade
”Renhållningstaxan för Karlshamns kommun” vid sammanträde den 23 oktober 2008.
Förslag för Karlshamns kommuns renhållningstaxa 2009:
För hämtning av avfall i behållare föreslås en höjning med 4 % av taxan.
För hämtning av latrin föreslås en höjning med 10 % av taxan.
För hämtning av slam från trekammarbrunnar och slutna tankar föreslås en höjning med 7,5 % av
taxan.
Taxan för insamling av trädgårdsavfall föreslås en höjning med 7,6 %. Grovavfallshämtningen före
enbostadshus och mindre flerfamiljshus är en beställnings-tjänst som abonnenten betalar efter
utnyttjande. Taxan föreslås höjas med 7,6 %.
Tilläggstjänster som gångväg, tvättning av kärl, byte av kärl, framkörningsavgift görs likadant i
kommunerna med entreprenörens ersättning som grund. Höjning föreslås med 7,6 %
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
VD Göran Sternsén, Västblekinge Miljö AB lämnar en redovisning vid sammanträdet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till Renhållningstaxa 2009 att gälla fr o m 2009-01-01.
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2008-11-18
Ekonomisk rapport för perioden januari - oktober 2008

405

2008.296

Ekonomichefen redovisar en ekonomisk månadsuppföljning per 081031 avseende
Nämndernas och bolagens verksamhet.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta rapporten till dagens protokoll.
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2008-11-18
Investeringar – omfördelning mellan BUS-nämndens konton

406

2008.542

BUS-nämnden har 2008-10-23, § 106 föreslagit flyttning av investeringsmedel mellan olika
projektkonton inom nämnden.
Sammanfattning
För att BUS-nämnden ska klara sina åtagande föreslår nämnden en justering mellan olika
investeringsprojektkonton.
Verksamheternas behov är större än tillgången på investeringsmedel. För att i någon mån klara av
de nödvändigaste inventarie- och arbetsmiljöinvesteringarna finns det behov av att omfördela
mellan nedanstående investeringsprojektkonton.

1153 Stenbackaskolan
2401 Stadigvarande läromedel
2407 Inventarie o arbetsmiljö
Totalt

857 tkr justering -157 tkr efter just. 700 tkr
786 tkr justering -286 tkr efter just. 500 tkr
1 387tkr justering +443 tkr
efter just.1830 tkr
3030 tkr

3030 tkr

Den totala investeringsbudgeten för ovanstående projektkonton blir oförändrad efter
justeringarna.
Kommentar/övervägande
Ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående förändringar eftersom den totala
investeringsbudgeten är oförändrad. Mindre omprioriteringar krävs ibland eftersom behov uppstår
som inte alltid är lätt att förutse i tiden. Ekonomikontoret tillstyrker därmed föreslagen förändring.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna omfördelning av 157 tkr från konto 1153, Stenbackaskolan och 286 tkr
från konto 2401, stadigvarande läromedel till konto 2407, inventarier och arbetsmiljö.
BUS delges

BUS-nämnden
ekonomichefen
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KS § 241
AU § 207
2008.271
2008-11-18
2008-10-28
Internbudget 2009 för kommunstyrelsen samt mål och verksamhetsmått 2009
Inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen på 100 760 tkr för kommunstyrelsen har
upprättats förslag till internbudget. Förslaget överlämnas härmed till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendet kompletteras med en sammanställning över stöd till samlingslokaler.
_____

Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Anders Englesson avstår från att delta i beslutet vad gäller verksamhetsmålen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa driftbudget (nettokostnadsram 100 760 tkr), investeringsbudget och verksamhetsmål
enligt upprättat förslag.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa driftbudget (nettokostnadsram 100 760 tkr), investeringsbudget och verksamhetsmål
enligt upprättat förslag.
FIN delges kommunstyrelsens verksamheter
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KS § 242
AU § 208
2008.296
2008-11-18
2008-10-28
Ekonomisk rapport 080930 för kommunstyrelsen samt avstämning av verksamhetsmål
2008_________________________________________
Ekonomichefen redovisar en ekonomisk uppföljning januari - september för kommunstyrelsen
samt avstämning av verksamhetsmål 2008.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar

att ta rapporten med godkännande till dagens protokoll.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta rapporten med godkännande till dagens protokoll.
FIN delges kommunstyrelsens verksamheter
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KS § 243
AU § 237
2008.505
2008-11-18
2008-11-04
KS § 197
2008-09-23
Anläggande av konstgräsplan i Svängsta ”Projekt Arena Marieborg”
Bakgrund
Det nu aktuella förslaget har sin grund i såväl skriftliga som muntliga kontakter under 2007 och
2008 mellan kommunen och Svängsta IF. EC-gruppen i Svängsta driver ett fotbollsgymnasium
och samarbetar i detta sammanhang med Svängsta IF. Anläggningar inom Svängsta Idrottsplats
används för fotbollsverksamhet och önskemål finns om att utveckla indrottsplatsen med en
konstgräsplan så att året runt verksamhet blir möjlig.
Förslag
Svängsta IF har meddelat att man är beredd att ta initiativ till att en ekonomisk förening bildas
med syfte att äga, bygga och förvalta en konstgräsplan inom Svängsta idrottsplats. Den
ekonomiska föreningen ska även säkerställa den egna finansieringen i projektet.
De medel som Svängsta IF förfogar i projektet i form av sponsorintäkter, egna medel, bidrag m
m uppgår till 0,7 mnkr. Dessa medel används till att köpa andelar i den ekonomiska föreningen.
Svängsta IF arbetar för att därutöver tillföra ytterligare medel från medlemmar och andra
sponsorer som tecknar andelar, (beräknas uppgå till minst 0,6 mnkr) i den ekonomiska
föreningen.
Övriga intressenter tecknar andelar i den ekonomiska föreningen motsvarande 2,5 mnkr.
Svängsta IF har bedömt att investeringsutgiften att uppföra den aktuella konstgräsplanen uppgår
till 4,8 mnkr exklusive mervärdesskatt. I dagsläget finns inlämnade offerter som verifierar denna
utgift.
Projektets ekonomi redovisas närmare i bilagor.
Finansiering
Karlshamns kommun tecknar andelar i föreningen med 1,0 mnkr.
Kommunen förordar att den ovan nämnda ekonomiska föreningen tar över driften inom hela
Svängsta idrottsplats via driftsavtal med kommunen. Ersättning för detta ska regleras i
driftsavtalet. Teknik- och fritidsnämnden hanterar det vidare avtalsarbetet.
Arrendeavtalet på den nya konstgräsplanens markyta tecknas på en tid av 25 år och kommunens
ersättning för detta motsvaras av en krona.
En översiktlig hållbarhetsbedömning har gjorts av förslaget.
_____
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Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Marco Paulsson, Jens Henningsson, Bärthil Ottosson och
Per-Ola Mattsson.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att meddela Svängsta IF att kommunen är beredd att medverka i ”Projekt Arena
Marieborg”
att Karlshamns kommun tecknar andelar för en miljon kronor (1 000 000 kr) i den ekonomiska
föreningen, som finansieras ur kommunens likvida medel
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att begära att teknik- och fritidsnämnden upprättar drift- och arrendeavtal med den ekonomiska
föreningen för redovisning på kommunstyrelsens sammanträde den
21 oktober 2008.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar 2008-11-04:
Efter förhandlingar har ett nytt förslag upprättats 2008-10-28 med den ändringen att Svängsta IF
tar över driften inom hela Svängsta idrottsplats (exklusive den nya konstgräsplanen) via driftsavtal
med kommunen samt att Svängsta IF också svarar för uthyrningen av idrottsplatsen (exklusive
planerad konstgräsplan).
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 2008-11-04:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att meddela Svängsta IF att kommunen är beredd att medverka i ”Projekt Arena
Marieborg”
att Karlshamns kommun tecknar andelar för en miljon tvåhundratusen kronor
(1 200 000 kr) i den ekonomiska föreningen, som finansieras ur kommunens likvida medel
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att begära att teknik- och fritidsnämnden upprättar driftsavtal med Svängsta IF för redovisning på
kommunstyrelsens sammanträde den 18 november
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att uppdra åt kommunledningsförvaltningens kansli att upprätta arrendeavtal avseende
markområde för anläggande av en konstgräsplan med den ekonomiska föreningen under bildande
för redovisning på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att meddela Svängsta IF att kommunen är beredd att medverka i ”Projekt Arena
Marieborg”
att Karlshamns kommun tecknar andelar för en miljon tvåhundratusen kronor (1 200 000 kr) i
den ekonomiska föreningen, som finansieras ur kommunens likvida medel
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att begära att teknik- och fritidsnämnden upprättar driftsavtal med Svängsta IF för redovisning på
kommunstyrelsens sammanträde den 16 december
att uppdra åt kommunledningsförvaltningens kansli att upprätta arrendeavtal avseende
markområde för anläggande av en konstgräsplan med den ekonomiska föreningen under bildande
för redovisning på kommunstyrelsens sammanträde den 16 december.
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KS § 244
AU § 238
2008.538
2008-11-18 2008-11-04
Förfrågan om att överskrida fördelningen i låneportföljen enligt finanspolicyn
Det har inkommit förfrågningar från Karlshamns Hamn AB 2008-10-16 och Industrifastighets AB
Munkahus 2008-10-31, att under en begränsad tid få frångå beslutad finanspolicy vad gäller
fördelning mellan bunden och rörlig ränta i låne-portföljen.
Orsaken till förfrågningarna är de oro som råder på finans- och räntemarknaden i världen. Många
finansiella bedömare spår sjunkande räntor vilket gör det betydligt gynnsammare att avvakta
något med nyupplåning respektive omplacering av lån.
Ekonomichefens förslag till beslut
Med anledning av inkomna förfrågningar föreslås kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige
att kommunen och dess helägda kommunala bolag får frångå beslutad finanspolicy som innebär
att andelen rörlig ränta inte bör överstiga 50 %, KF 2003 § 153, vad gäller fördelning mellan
bundna respektive rörliga räntor under tiden fram t o m 2009-06-30
att lån med rörlig ränta under denna period får utgöra högst 60 % av låneportföljen samt
att avrapportering sker till kommunstyrelsen per 2009-04-30 från kommunen och dess helägda
bolag.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunen och dess helägda kommunala bolag får frångå beslutad finanspolicy som innebär
att andelen rörlig ränta inte bör överstiga 50 %, KF 2003 § 153, vad gäller fördelning mellan
bundna respektive rörliga räntor under tiden fram t o m 2009-06-30
att lån med rörlig ränta under denna period får utgöra högst 60 % av låneportföljen samt
att avrapportering sker till kommunstyrelsen per 2009-04-30 från kommunen och dess helägda
bolag.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att kommunen och dess helägda kommunala bolag får frångå beslutad finanspolicy som innebär
att andelen rörlig ränta inte bör överstiga 50 %, KF 2003 § 153, vad gäller fördelning mellan
bundna respektive rörliga räntor under tiden fram t o m 2009-06-30
att lån med rörlig ränta under denna period får utgöra högst 60 % av låneportföljen samt
att avrapportering sker till kommunstyrelsen per 2009-04-30 från kommunen och dess helägda
bolag.
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KS § 245
Stadsvapnet § 60
2008.548
2008-11-18
2008-11-04
Borgensram 2009 för dotterbolagen i Stadsvapnet i Karlshamn AB
Dotterbolagen har inkommit med önskemål om kommunal borgensram för 2009 om sammanlagt
1 051 mnkr enligt sammanställning från ekonomikontoret. Förslaget innebär en oförändrad ram
jämfört med innevarande år.
Styrelsen beslutade föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att fastställa en kommunal borgensram på totalt 1 051 mnkr till dotterbolagen i
Stadsvapnet i Karlshamn AB för verksamhetsåret 2009.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att en kommunal borgensram på totalt 1 051 mnkr lämnas till dotterbolagen i Stadsvapnet i
Karlshamn AB för verksamhetsåret 2009.
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KS § 246
2008-11-18
Näringspolitiskt program för Karlshamns kommun 2009 -2011
Näringspolitiska gruppen har med hjälp av en tjänstemannagrupp under kommun-direktörens
ledning genomfört en översyn av kommunens näringspolitiska program som antogs av
kommunfullmäktige 2004.
Resultat av översynen presenteras nu i ett förslag till reviderat Näringspolitiskt program för
Karlshamns kommun 2009-2011. Intentionerna i kommunens näringspolitik kvarstår. I det nya
programmet tydliggörs kommunkoncernens arbete i stort men också inom olika fokusområden
med avseenden på åren 2009-2011. Syftet med det näringspolitiska programmet är att bredda
och fördjupa de ambitioner som kommunen byggt upp under de senaste åren tillsammans med
näringslivets intressenter vad gäller arbete för ett rikt och levande näringsliv i kommunen. År 2011
kommer en ny programöversyn att genomföras.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Englesson yrkar avslag på förslaget till Näringspolitiskt program.
Proposition
Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå förslaget till
Näringspolitiskt program och finner att kommunstyrelsen beslutet godkänna detsamma.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna näringspolitiska gruppens arbete
att godkänna föreliggande programförslag
att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande
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AU § 209
2008-11-18
2008-10-28
Förslag till Integrationspolitiskt program

416

2007.707

Bakgrund
På kommunstyrelsens uppdrag (KS § 190/2007) har en politiskt tillsatt arbetsgrupp arbetat med
att ta fram ett förslag till integrationspolitiskt program för Karlshamns kommun.
Arbetsgruppen har överlämnat ett programförslag 2008-09-05 till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Integrationen förutsätter ömsesidighet. Integrationsarbetet sker i mötet människa till människa.
Därför har vi alla ett ansvar för att – som individer – var öppna för integration. För att nå
öppenhet behöver varje människa bli medveten om sina fördomar. Fördomar beror ofta på den
egna rädslan för det okända, på okunnighet och på oviljan att bjuda på sig själv. För att förstå
och bearbeta sina fördomar behöver var och en pröva sina tankar gentemot andra. Detta kan ske
vid organiserade möten med kunniga och inspirerade föredragshållare, genom bra information
men också i alla vardagliga möten människor emellan. Kulturkunskaper ökar respekten och
förståelsen för såväl den egna som andra kulturer. Med en ökad kulturkunskap kan man förstå
och se mänskliga kulturer och samhällsfenomen ur olika perspektiv som historiskt, internationellt,
etniskt samt ur genus-, klass- och generationsperspektiv. Integrationsarbetet pågå ständigt och är
en förutsättning för fred på jorden, för ett demokratiskt samhälle och en god och trygg vardag för
alla.
I det samhället där integrationsarbetet går bra minskar utanförskapet och alla får nytta och glädje
av den utvecklingspotential mångfalden ger utrymme till.
Ett bra integrationsarbete pågår i Karlshamn idag – men att det behövs en samverkan. Det är
genom en ökad samverkan som det pågående arbetet kan få ny kraft, energi och uthållighet.
Även om programmet är uppdelat på politikerområden ska det för samordningens skull i sin
helhet läsas av alla och gäller alla. Var och en har möjlighet att ta del av goda exempel och
erfarenheter, som presenterats när programmet tagits fram genom att ta kontakt med dem som
finns upptagna på listan. (Bilaga 1 och 2)
Föreläsare och inspiratörer behöver bjudas in med jämna mellanrum för att förstärka och ge ny
energi åt integrationsarbetet.
Förslag till beslut
Den politiska koalitionen föreslår kommunstyrelsen besluta
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att godkänna arbetsgruppens arbete
att godkänna föreliggande förslag till integrationspolitiskt program för Karlshamns kommun samt
att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna arbetsgruppens arbete
att godkänna föreliggande förslag till integrationspolitiskt program för Karlshamns kommun samt
att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna arbetsgruppens arbete
att godkänna föreliggande förslag till integrationspolitiskt program för Karlshamns kommun samt
att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande.

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 12

Kommunstyrelsen

2008-11-18

KS § 248
2008-11-18
Motion om upprättande av mångkulturellt bokslut

418

2008.055

Stig Werner (sd) föreslår i en motion 2008-01-21 att kommunen årligen ska upprätta
mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens
ekonomi, verksamhet och trygghet belyses.
Motionen har remitterats till BUS-nämnden, byggnadsnämnden, gymnasienämnden,
kulturnämnden, omsorgsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden,
valnämnden, vuxenutbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden för yttrande. Samtliga
nämnder föreslår att motionen ska avslås.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkanden
Ordföranden – med instämmanden av Laila Johansson och Jens Henningsson - föreslår att
motionen ska avslås.
Stig Werner yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan sitt eget förslag och Stig Werners yrkande och finner att
kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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KS § 249
2008.540
2008-11-18
Projekt ”Kraftsamling för fordonsindustrin i Blekinge”- medfinansiering
Region Blekinges styrelse har beslutat att anvisa 800 000 kr som medfinansiering för projektet
”Kraftsamling Olofström – Blekinge” för 2008 – 2009 ur anslaget för regionalpolitiska åtgärder.
Total budget för projektet är 2 200 000 kr.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens beslutar
att anvisa 100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande som medfinansiering för
projektet ”Kraftsamling Olofström – Blekinge” (därutöver eget arbete/tid beräknat till 50 000 kr).
FIN delges Region Blekinge
ekonomichefen
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KS § 250
2007.978
2008-11-18
Antagande av detaljplan för del av fastigheten Boddestorp 1:13 m fl
Byggnadsnämnden har 2008-10-29, § 296 beslutat godkänna ett förslag till detaljplan för del av
fastigheten Boddestorp 1:13 m fl och att överlämna detsamma till kommunfullmäktige med
anhållan om antagande.
Planområdet ligger cirka 9 km öster om Karlshamns centrum och cirka 2,5 km söder om
Trensum och omfattar ca 4,5 ha. Detaljplanens huvudsyfte är att ge möjlighet till tomter för
friliggande villor på fastigheten Boddestorp 1:13 m fl. Den del av området som föreslår bebyggas
består idag av ett naturområde. Planförslaget omfattar totalt sju villatomter. Planområdet ligger i
närheten av både natur och skärgård vilket innebär goda förutsättningar för en attraktiv
boendemiljö. I den sydvästra delen av planområdet finns ett vattenfyllt stenbrott.

_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av fastigheten Boddestorp 1:13 m fl.

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 12

Kommunstyrelsen

2008-11-18

KS § 251
2008-11-18
Exploateringsavtal för Boddestorp 1:13

421

2007.978

Detaljplanen för exploatering av fastigheterna Boddestorp 1:13 m fl har nu blivit klar och ett
färdigt förslag föreligger för fastställelse. Parallellt med planarbetet har ett exploateringsavtal
2008-11-11 med markägaren AB Karlshälls Granitindustri
(Benny Nilsson) arbetats fram. Exploateringsavtalet överensstämmer med detaljplanens
intentioner och bestämmelser.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna exploateringsavtal för del av fastigheten Boddestorp 1:13 m fl.
FAST delges Karlshälls Granitindustri
Lennart Henriksson, kommunledningsförvaltningen
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KS § 252
Arvodesgruppen § 7
2008.425
2008-11-18
2008-10-17
Yttrande över granskningsrapport – Arvoden och ersättningar till förtroende -valda i
Karlshamns kommun 2006 och 2007______________________________
Arvodesgruppen påbörjade genomgången av rubricerade vid sammanträdena 2008-09-08 samt
2008-09-30.
Till dagens sammanträde har inbjudits Jan Andersson, ordförande för Karlshamns kommuns
revisorer, som inledningsvis kommenterar rapporten .
Arvodesgruppen formulerar därefter följande förslag till kommunstyrelsens beslut
avseende yttrande över granskningsrapporten:
Kommunstyrelsen avser, att uppdra åt Arvodesgruppen att under 2008/2009 informera och
utbilda ordförandegruppen i tillämpningen av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda.
De ändringar som kan öka tydligheten och därmed förståelsen av bestämmelserna kommer att
genomföras i samband med ny mandatperiod. Detta upplägg följer det arbetssätt som
Arvodesgruppen tidigare tillämpat, nämligen att under pågående mandatperiod samla synpunkter
på bestämmelserna och att därefter i samband med periodskifte föreslå eventuella förändringar.
Kommunstyrelsen kommenterar granskningsrapportens rekommendationer på följande vis:
Heltidsbegreppet
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har rätt till
årsarvode, som fastställs av kommunfullmäktige. Den 40-procentiga gränsen är satt med hänsyn
till utgående pensionsförmåner.
De uppdrag som finns angivna under rubriken Årsarvode (§ 7) omfattas av de förmåner som
följer av detta.
Under innevarande mandatperiod är det endast uppdraget som kommunstyrelsens ordförande,
som återfinns under denna rubrik och som därmed anses uppfylla arbetstidskraven per definition.
Definition av kommunala bolag
Av (prop. 1990/91:117, s 66) framgår att uppdrag i styrelser för bolag och andra juridiska
personer som kommunen äger eller har intresse i (kommunala företag) inte omfattas av reglerna i
kommunallagen om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Ersättning betalas i dessa fall direkt
av de juridiska personerna.
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Karlshamns kommun har valt, att årsarvoderad förtroendeman (kommunstyrelsens ordförande)
inte har rätt till ytterligare arvoden eller ersättningar från nämnder/
styrelser eller kommunala bolag eller stiftelser.
Beträffande begreppet ”bolag” avses helägda sådana. Förklaringen är att denna definition
formulerades före det att kommunen var delägare i något av flera kommuner gemensamt ägt
bolag.
Denna del ska därför uppdateras med begreppet ”helägda”.
Vad ingår i begränsat arvode till nämndsordförande?
Begränsat arvode utgår till förtroendevalda, som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid
enligt särskilt beslutad förteckning i de ekonomiska bestämmelserna.
I bestämmelserna definieras även vad som ingår i det begränsade arvodet
(§ 8, sida 7). Utifrån definitionen gör varje förtroendevald en bedömning från tillfälle till tillfälle.
I de fall uppdraget faller utanför den nämnda definitionen och i stället inom ramen för vad som
berättigar till ersättning enligt § 2 sidan 2 utgår förutom det begränsade arvodet även
sammanträdesarvode och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Under avsnittet Begränsat arvode på sidan 5 i granskningsrapporten, sista stycket i kolumn ett,
framställs det som en motsättning att det å ena sidan ingår i det begränsade arvodet till en
nämndsordförande ”att förbereda ärenden och sammanträden” (§ 8) medan det å andra sidan
enligt samma reglemente ger ”rätt till förrättningsarvode för såväl möte med presidium som för
överläggning med förvaltningschef” (§ 2).
Kommunstyrelsens uppfattning är, att texterna är formulerade på det viset, att någon konflikt
beträffande tillämpningen inte behöver uppstå:
Å ena sidan skall den förtroendevalde, enligt § 8, inom ramen för sitt begränsade arvode
förbereda ärenden och sammanträden (på det vis han/hon själv väljer, kommunstyrelsens
kommentar). Det kan t. ex. vara självstudier eller genomgångar av ärenden inom partiet, där
särskild överläggning med förvaltningen inte görs.
Å andra sidan uppstår det ersättningsberättigade tillfällen när den förtroendevalde genomför
överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ som den
förtroendevalde själv tillhör (§ 2 p. h) samt för presidiemöte i fullmäktige,
fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott (§ 2 p. i). Sådana överläggningar kan vara knutna
till en sammanträdesdagordning men behöver inte vara det utan kan avse andra för fullgörande av
uppdraget relevanta ärenden.
Kommunstyrelsens uppfattning är, att formuleringarna inte är motstridiga utan på ett entydigt sätt
uttrycker beslutets avsikt.
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Vad ingår i begränsat arvode till samordnare?
I det begränsade arvodet för samordnare ingår motsvarande uppgifter enligt
§ 8 sidan 7 som för övriga förtroendevalda under denna rubrik.
Kommunstyrelsens uppfattning är, att detta kan förtydligas genom en redigering av texten.
Kommunstyrelsen förordar inte några ytterligare förtydliganden beträffande innehållet i uppdragen
för samordnarna eller andra förtroendevaldas uppdrag.
Enhetliga regler för attestering
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget i granskningsrapporten och förordar likartade regler
avseende attestering inom kommunkoncernen och att reglerna tillförs Bestämmelser om
ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
Intern kontroll av arvoden och ersättningar
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget, att ekonomiska förmåner till förtroendevalda ska ingå i
nämndernas interna kontroll.
En dialog kommer under 2008/2009 att föras i ordförandegruppen om innehållet och tolkningen i
bestämmelserna.
Kommunstyrelsens uppfattning är även, att förtroendevalda ska utbildas om innehållet i
bestämmelserna i samband med varje ny mandatperiod.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Englesson – med instämmande av Jens Henningsson – yrkar att de rekommendationer
som föreslås i revisorernas rapport arbetas in i Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda och att ärendet därefter behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i april
2009.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arvodesgruppens förslag och Anders Englessons yrkande
och finner att kommunstyrelsen har bifallit det sistnämnda.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
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att som svar till revisorerna överlämna arvodesgruppens yttrande, 2008-10-17, § 7 med tillägget
att de rekommendationer som föreslås i revisorernas rapport arbetas in i Bestämmelser om
ekonomiska förmåner till förtroendevalda och att ärendet därefter behandlas vid
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2009
att överlämna svaret till kommunfullmäktige för kännedom.
YTTR delges revisorerna
kommunfullmäktige
bevakningslista
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Rapport angående byggprojektet Gustavsborg 3, Karlshamn
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2006.738

Owe Fridlund, Karlshamnsbostäder har överlämnat rapport 2008-10-29 angående
byggprojektet Gustavsborg 3, Karlshamn.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta rapporten till dagens protokoll.

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 12

Kommunstyrelsen

2008-11-18

427

KS § 254
AU § 210
2008.080
2008-11-18
2008-10-28
Motion om ersättande av kommunens integrationsarbete med assimilerings-främjande
verksamhet_____________________________________________
Anna Wihlstrand, Stig Werner och Lena-Britt Mandelholm samtliga (sd) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige tar ett principbeslut om att anamma assimileringsprincipen istället för
integrationsprincipen och att dra in bidrag och stöd till invandrarföreningar som ett led i att stoppa
stigmatiseringen i samhället.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för yttrande.
Yttrande-beredning
Kanslichefen hänvisar i sin sammanställning 2008-09-10 till att Sveriges Riksdag i december
1997 beslutat att anta mål och riktlinjer för en framtida integrationspolitik.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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AU § 211
2008-11-18
2008-10-28
Motion om stopp av etnisk kvotering och positiv särbehandling

428

2008.077

Anna Wihlstrand (sd), Stig Werner(sd) och Lena-Britt Mandelholm (sd) har i en motion 200801-29 föreslagit att kommunfullmäktige antar ett principbeslut om att kommunen under inga
omständigheter inom kommunens verksamhet inför eller tillåter någon form av särbehandling.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för yttrande.
Yttrande-beredning
Kanslichefen har i sitt förslag till yttrande 2008-09-10 redovisat gällande lagstiftning och av
kommunen antagen policy mot Kränkande särbehandling i Arbetslivet.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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KS § 256
AU § 212
2008.053
2008-11-18
2008-10-28
Motion om kommunalt återvandringsbidrag och inrättande av tjänst som
återvandringshandläggare________________________________________
Stig Werner (sd) föreslår i en motion 2008-02-13 att kommunfullmäktige beslutar
• att kommunen ska erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag
• att kommunen skall ha en återvandringshandläggare och
• att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda grannkommunernas intresse av att dela på en
återvandringshandläggare för att därigenom minska kostnaderna.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för yttrande.
Yttrande-beredning
Kanslichefen har i utredning 2008-09-10 bl a redovisat att Migrationsverket förvaltar och
beslutar om den fond som lämnar stöd till återvandande.

_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till kanslichefens utredning.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Stig Werner yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Stig Werners yrkande och
finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till kanslichefens utredning.
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KS § 257
AU § 213
2008.056
2008-11-18
2008-10-28
Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket angående mottagande
av nyanlända______________________________________________________
Stig Werner (sd) föreslår i en motion 2008-02-14 att kommunfullmäktige beslutar att inte förnya
avtalet med Migrationsverket för mottagande av invandrare/flyktingar
att flykting- och
invandrarmottagning till kommunen helt stoppas.
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande.
Yttrande-beredning
Socialnämnden föreslår i yttrande 2008-09-10 § 22 att motionen avslås.
Nämnden konstaterar att motionens förslag är lagstridigt. Karlshamns kommun kan inte stoppa
invandring till kommunen. När det gäller flyktingar finns ingen anledning att stoppa denna
mottagning. Flyktingarna i vår kommun kommer med introduktionsinsatser att bli självförsörjande
och bidra till att Karlshamns kommun är bättre rustad när mer arbetskraft inom en snar framtid
kommer att behövas. Dessa personer är också ett behövligt tillskott till kommunens minskade
invånarantal.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Stig Werner yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Stig Werners yrkande och
finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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2008-11-18
2008-10-28
Motion om stopp för mångkulturella lovdagar i skolan
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2008.079

Anna Wihlstrand (sd), Stig Werner (sd) och Lena-Britt Mandelholm (sd) föreslår i en motion
ankomststämplad 2008-01-29 att kommunfullmäktige beslutar
• att anta ett principbeslut om att kommunen under inga omständigheter inom kommunens
verksamhet inför eller tillåter lovdagar annat än traditionellt svenska
• att kommunen river upp eventuella tidigare beslut om införande av mångkulturella
lovdagar.
Motionen har remitterats till gymnasienämnden och BUS-nämnden för yttrande.
Yttrande-beredning
Gymnasienämnden beslöt 2008-08-25, § 94 och BUS-nämnden 2008-09-11, § 85
att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.
Av nämndernas yttranden framgår att några tidigare beslut om införande av mångkulturella
lovdagar inte finns. Inte heller är det för närvarande aktuellt att införa någon eller några sådana.
Att i en föränderlig värld binda sig vid ett beslut om att bara tillåta traditionella svenska lovdagar
är inte lämpligt. Ett eventuellt beslut i framtiden om någon mångkulturell lovdag får tas utifrån de
förutsättningar som gäller vid det aktuella tillfället.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Stig Werner yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Stig Werners yrkande och
finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag.
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KS § 259
AU § 215
2008.057
2008-11-18
2008-10-28
Motion om kommunal folkomröstning angående mottagande av nyanlända
invandrare______________________________________________________
Stig Werner (sd) föreslår i en motion 2008-01-21 att kommunfullmäktige beslutar att en
folkomröstning angående flykting- och invandrarmottagning till kommunen ska hållas, där de
röstberättigade kommuninvånarna får svara ja eller nej på frågan om kommunen ska ta emot
invandrare och flyktingar.
Motionen har remitterats till valnämnden och kommunstyrelsen för yttrande.
Yttrande-beredning
Valnämnden beslutade 2008-10-02, § 2 att föreslå att motionen avslås.
Kanslichefen har i tjänsteskrivelse 2008-10-03 redovisas kommunernas ansvar vad gäller
flyktingmottagning.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till valnämndens och kanslichefens yttranden.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Stig Werner yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Stig Werners yrkande och
finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till valnämndens och kanslichefens yttranden.
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2008-11-18
2008-10-28
Motion om avveckling av stödet till invandrarföreningar
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2008.078

Anna Wihlstrand (sd), Stig Werner (sd) och Lena-Britt Mandelholm (sd) föreslår i en motion
2008-01-29 att kommunfullmäktige beslutar att med omedelbar verkan upphöra med ekonomiskt
stöd till invandrarföreningar och att anta ett principbeslut att kommunen framöver ej utbetalar stöd
till invandrarföreningar.
Motionen har remitterats till kulturnämnden och teknik- och fritidsnämnden för yttrande.
Yttrande-beredning
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 52 att föreslå att motionen avslås med hänvisning till
antaget kulturpolitiskt program.
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2008-09-24, § 187 att föreslår att motionen avslås då
bidrag utbetalas utifrån fastlagda kriterier.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Stig Werner yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Stig Werners yrkande och
finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.
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2008-10-28
Antagande av detaljplan för del av Stilleryd 2:49 m fl
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2007.1191

Byggnadsnämnden har 2008-10-01, § 263 beslutat godkänna ett förslag till detaljplan för del av
Stilleryd 2:49 m fl och att överlämna detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Detaljplanens huvudsyfte är att tillskapa tomtmark för att tillgodose efterfrågan på tomter för
mindre verksamheter. Den del av området som föreslås bebyggas består idag av jordbruksmark
där cirka 5-10 tomter kan möjliggöras. Planområdet är strategiskt beläget vid Vekerumsvägen
och avståndet till Karlshamns centrum, E22 och Stilleryds-hamnen är mindre än 2 km. Planen
innehåller huvudsakligen kvartersmark för små-industri, kontor och lager samt allmän platsmark –
naturmark och gatumark.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av fastigheten Stilleryd 2:49 m fl.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av fastigheten Stilleryd 2:49 m fl.
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KS § 262
AU § 218
2005.290
2008-11-18
2008-10-28
Rapport – detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl (brytningsområdet på
Sternö)__________________________________________________________
Byggnadsnämnden har 2008-10-01, § 269 beslutat att till kommunstyrelsen överlämna en
sammanställning av utgiftsposter och uppskattning av kostnader samhöriga med nämndens
uppdrag att upprätta detaljplan för framtida markanvändning inom området.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
PLAN
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AU § 219
2008-11-18
2008-10-28
Förslag till fortsatt hantering av Väggautredningen
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2007.1067

Byggnadsnämnden har 2008-10-01 § 270 beslutat att överlämna ett förslag till fortsatt hantering
av Väggautredningen. Nämnden föreslår att utredningen omarbetas till ett planprogram för Vägga
som därefter skickas ut på samråd. Efter samrådstiden och justering av planprogrammet bryts
detta ner i ett antal detaljplaner. Under samrådstiden föreslås kommunstyrelsen utarbeta en
prioriteringslista för framtagandet av de olika detaljplanerna.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna byggnadsnämndens förslag till arbetssätt och
att upprätta en prioriteringslista för det fortsatta planarbetet.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
att godkänna byggnadsnämndens förslag till arbetssätt och
att upprätta en prioriteringslista för det fortsatta planarbetet.
PLAN delges

byggnadsnämnden
bevakningslista
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KS § 264
AU § 220
2008.456
2008-11-18
2008-10-28
Yttrande över broschyren ”Råd och riktlinjer för utformning av Stortorget ”
Som en del i arbetet med stadsmiljöprogram för Karlshamn håller stadsmiljöavdelningen på att
sammanställa en broschyr med riktlinjer för utformning av stortorget för yttrande senast 31
oktober. Ett allmänt samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 22 oktober.
Lennart Henriksson har överlämnat följande förslag till yttrande:
Undertecknad har fått i uppdrag att lämna synpunkter på rubricerade
programförslag som upprättats av Anders Törnqvists Arkitektkontor på uppdrag
av Stadsmiljöavdelningen och i samarbete med kommunens stadsmiljöavdelning,
parkenhet samt konsultförtaget SWECO.
Ett allmänt samrådsmöte om programmet skall hållas den 22 oktober och
synpunkter på programmet skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 31
oktober.
Programmet beskriver torget nuvarande funktion och utformning men är i övrigt
ganska allmänt hållet och skulle kunna tillämpas på i stort sett vilket torg som
helst. Konkreta förslag till omdaning eller utveckling är få. De förslag som finns är
delvis redan genomförda.
En bättre balans mellan olika aktiviteter, biltrafik och oskyddade trafikanter är
eftersträvansvärt, som också konstateras, men hur detta skall lösas framgår inte.
Torgytan är en nödvändig resurs för bilparkering till affärsverksamheten i centrum.
De nuvarande parkerings- och körytorna kan säkert omstuderas för ett bättre
samspel med andra aktiviteter.
Ett särskilt problemområde som måste bearbetas är trafiken utmed Rådhusgatan,
i synnerhet bussar och tyngre fordon som skadar rådhusbyggnaderna med
nuvarande trafikföring och beläggning. Denna svårlösta fråga hänger samman med
trafiklösningen i centrum som helhet och önskan om att ha kollektivtrafik vid
torget. En slätare beläggning på Rådhusgatan skulle säkerligen råd bot på en del
av olägenheterna.
Den mittaxel mellan rådhuset och porten till kyrkogården som framhålls som viktig
kan ifrågasättas, då det inte finns något funktionellt samband mellan punkterna
överhuvudtaget. Entréerna till rådhuset ligger ju inte vid denna axel. Desto
viktigare är de diagonala stråken över torget som bör förstärkas och förtydligas.
I programmet förelås att även lindarna på den västra sidan av torget skall tas ner
och ersättas med nya träd. Anledningen sägs vara att träden är

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 12

Kommunstyrelsen

2008-11-18

439

olika i storlek och form och att nya träd skulle bli mer enhetliga. Man måste
ifrågasätta klokskapen i detta då även nya träd är individer och utvecklas olika
beroende på gener, yttre betingelser, skador från påverkan etc.
Belysningen på torget har varit föremål för diskussioner under många år. De
nuvarande belysningsmasterna är effektiva men inte särskilt estetiskt tilltalande.
Det är viktigt att behovet av god allmänbelysning på torget beaktas vid utformning
av ny belysningsanläggning.
Vid en omdaning av torget måste stor hänsyn tas till de olika aktiviteter som är
önskvärda att ha på torgytan, i synnerhet Östersjöfestivalens behov måste
beaktas.
Förslaget till Råd och riktlinjer för utformning av Stortorget är relativt allmänt
hållna och beskriver översiktligt torgets funktion och utformning. Programmet kan
säkert användas som underlag för mer genomarbetade förslag till önskvärda
förändringar.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Yrkande
Carl-Eric Birgersson yrkar tillägget: ”De parkeringsplatser som försvinner på Stortorget måste
kompenseras med nya parkeringsplatser i dess närhet”.
Proposition
Ordföranden ställer proposition om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå Carl-Eric Birgerssons
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit detta.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande överlämna synpunkterna från Lennart Henriksson kompletterat med tillägget ”De
parkeringsplatser som försvinner på Stortorget måste kompenseras med nya parkeringsplatser i
dess närhet.”
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
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att som yttrande överlämna synpunkterna från Lennart Henriksson kompletterat med tillägget ”De
parkeringsplatser som försvinner på Stortorget måste kompenseras med nya parkeringsplatser i
dess närhet.”
PLAN delges

samhällsbyggnadsförvaltningen

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 12

Kommunstyrelsen

2008-11-18

KS § 265
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2008-11-18
2008-10-28
Höjning av båtplatsavgift med serviceavgift 2009 – återremiss

441

2008.511

Sammanfattning
Sedan förra höjningen 2000 har inflationen gjort att kostnaderna stigit med 17,3 %. Detta har
ökat kostnaderna för el, vatten, entreprenader, löner och material m m. På grund av detta föreslås
en höjning av avgifterna samt en serviceavgift för både en kostnadstäckning av nuvarande
skärgårdsskötsel men även för en ökad service enligt Skärgårdsprogrammet.
En serviceavgift på 250,00 kr föreslås införas på samtliga båtplatser och öronmärkas för
skärgårdens båtliv. Införande av differentierad taxa med 30% för icke kommunmedborgare,
skulle ge en ökad intäkt på 268 tkr. Detta skulle vara rättvisare då stora grupper av kommunens
skärgårdsverksamhet skattefinansieras, såsom sophämtning, grönytor och närområden till
hamnarna men som idag inte belastas båtkollektivet.
Yttrande-beredning
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2008-09-24, § 188 föreslå kommunfullmäktige att höja
båtplatsavgifterna inklusive serviceavgift enligt nämndens förslag med en differentierad taxa för
icke kommuninvånare. Taxan skall årligen räknas upp med index.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Fritidschefen och hamnfogden lämnar en information vid sammanträdet.
Carl-Eric Birgersson deltar ej i beslutet vid dagens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja båtplatspriserna inklusive serviceavgift med en differentierad taxa för icke
kommuninvånare. Taxan skall årligen räknas upp med index.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Ordföranden – med instämmande av Anders Englesson - föreslår att kommunstyrelsen
återremitterar ärendet för översyn och värdering utav taxan, för att rätta till gamla fel och anpassa
till inflationen på 17,3 %.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera
detsamma och finner att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens beslutar
att återremitterar ärendet för översyn och värdering utav taxan, för att rätta till gamla fel och
anpassa till inflationen på 17,3 %.
TEKN delges

teknik- och fritidsnämnden
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Yttrande över ansökan om bidrag från Blekinge sjöfartsmuseum
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2008.318

Föreningen Blekinge sjöfartsmuseum har ansökt om ett bidrag för innevarande år om 10 000
kronor och för år 2009 om 50 000 kronor för en vaktmästartjänst. Föreningen har de senaste två
åren haft en vaktmästare anställd i s k plusjobb på halvtid.
Arbetsmarknadschefen har i yttrande 2008-10-23 anfört följande:
Under de två senaste åren har Karlshamns kommun haft en plusjobbare anställd
som varit placerad vid Blekinge sjöfartsmuseum. Nu går den anställningen mot sitt
slut och frågan är hur man går vidare. Arbets-marknadsenheten har i dagsläget inga
medel för anställande av personal med lönebidrag. Driftservice har inte heller några
resurser att anställa. Däremot ser vi att samverkan kring individen är av vikt
eftersom han annars riskerar att hamna i ett utanförskap. Arbetsmarknadsenheten
omfördelar därför kostnader inom ramen för Offentlig skyddad verksamhet för
detta ändamål. Administration och arbetsmiljöansvar bör hanteras av Karlshamns
museum.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna bidrag till Blekinge sjöfartsmuseum i enlighet med arbetsmarknadschefens förslag.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna bidrag till Blekinge sjöfartsmuseum i enlighet med arbetsmarknadschefens förslag.
BIDR delges

Blekinge sjöfartsmuseum
arbetsmarknadschefen
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2008-11-18
2008-10-28
Kommissionsavtal vid försäljning av Karlshamns historia volymerna I – V
och volym VI____________________________________________________
Mellan Karlshamns kommun och AB Lundins Bokhandel, Karlshamn har ett förslag till
kommissionsavtal daterat 2008-11-19 vid försäljning av Karlshamns historia volymerna I-V och
volym VI upprättats.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till kommissionsavtal.

_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till kommissionsavtal.
ÖVR delges

AB Lundins Bokhandel
kommunsekreteraren
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KS § 268
AU § 224
2008.492
2008-11-18
2008-10-28
Granskning av hur kommunfullmäktiges beslut verkställs av styrelsen och
nämnderna______________________________________________________
De förtroendevalda revisorerna har givit Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse i uppdrag att
granska hur kommunfullmäktiges beslut verkställs.
En förteckning 2008-09-07 gällande beslut i kommunfullmäktige under 2006 och 2007 har
översänts för besvarande. Huvudsakligen rör det beslut med anledning av motioner som bifallits
eller särskilda ärenden som initierats av olika kommunala organ, oftast kommunstyrelsen.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna redovisningen av vidtagna åtgärder till revisorerna.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna redovisningen av vidtagna åtgärder till revisorerna.
REV

delges

revisorerna
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KS § 269
AU § 231
2008-11-18
2008-11-04
Ansökan om EU-medel via Leader Blekinge – Ett Steg Längre
Sammanfattning
Näringslivskontoret har tagit fram en ansökan om EU-medel för rubricerat projekt.
Syftet med projektet Ett Steg Längre är att bidra till en levande landsbygd genom en ökning av
befolkningsmängden och nya företagsetableringar och på så vis genomföra en del av de åtagande
som fastslagits i de kommunala programmen för landsbygden och skärgården. Inom ramen för
projektet vill man arbeta med att både attrahera inter-nationella inflyttare och svenskar till
Karlshamns landsbygd. Med hjälp av projektet vill man erbjuda potentiella inflyttare assistans vid
företagsetableringar och övriga frågor som blir aktuella vid emigration, såsom boende och
sysselsättning. Den totala omslut-ningen på projektet är 3 167 041 kr. Karlshamns kommun (inkl
Karlshamnsfastigheter AB) ska bidra med 523 246 kr, varav 256 556 kr utgörs av eget arbete
och lokalkostnader och de resterande 266 690 kr av likvida medel.
Beslutsunderlag
Skrivelse från näringslivschefen 2008-10-23
Ansökan 2008-10-23.
Kommunledningsförvaltningen, näringslivsenheten föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att ovan redovisad projektansökan inlämnas till Leader Blekinge
att bevilja projektet 266 690 kr ur kommunstyrelsens medel för landsbygdsutveckling fördelat på
tre år, (år 2009: 22 230 kr), (år 2010: 122 230 kr), (år 2011: 122 230 kr).
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ovan redovisad projektansökan inlämnas till Leader Blekinge
att bevilja projektet 266 690 kr ur kommunstyrelsens medel för landsbygdsutveckling fördelat på
tre år, (år 2009: 22 230 kr), (år 2010: 122 230 kr), (år 2011: 122 230 kr).
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Ordföranden meddelar att justering av medfinansieringen har gjorts vad gäller fördelningen under
de tre åren.
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ovan redovisad projektansökan inlämnas till Leader Blekinge
att bevilja projektet 266 690 kr ur kommunstyrelsens medel för landsbygdsutveckling fördelat på
tre år, (år 2009: 24 394 kr), (år 2010: 136 379 kr), (år 2011: 106 034 kr).
ÖVR delges

Leader Blekinge
näringslivschefen
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KS § 270
AU § 232
2008-11-18
2008-11-04
Ansökan om bidrag till utökad marknadsföring av Östersjöfestivalen
I utvecklingen av Östersjöfestivalen ingår bl a att på ett professionellt sätt marknadsföra festivalen
i olika sammanhang. Redan 1977 filmades festivalen i syfte att användas vid olika typer av
presentationer. Denna film har nu blivit omodern, både vad gäller bilder som format. Samtidigt
önskar festivalen modernisera sin hemsida.
Festivalkommitténs ordföranden hemställer i skrivelse 2008-10-22 om ett tilläggsanslag på
50 000 kronor för framtagande av nytt presentationsmaterial och uppgradering av festivalens
hemsida.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna ett tilläggsanslag på 50 000 kronor till festivalkommittén för att genomföra framtagande
av nytt presentationsmaterial och uppgradering av hemsidan
att pengarnas tas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring (ansvar 20, verksamhet
10299).
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Stig Werner yrkar avslag på tilläggsanslaget.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Stig Werners yrkande och
finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna ett tilläggsanslag på 50 000 kronor till festivalkommittén för att genomföra framtagande
av nytt presentationsmaterial och uppgradering av hemsidan
att pengarnas tas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring (ansvar 20, verksamhet
10299).
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AU § 234
2008-11-18
2008-11-04
Belysning och utsmyckning av Alice Tegnérs väg

449

2007.1151

Bakgrund
Alice Tegnér-sällskapets ordförande, Rolf Pärlhem, har översänt en skrivelse daterad 2008-0812 till kommunstyrelsen om belysning och utsmyckning av Alice Tegnérs väg
i Karlshamn.
Kommunkansliet har remitterat skrivelsen till teknik- och fritidsnämnden, kulturnämnden och
turistchefen för yttrande.
Beredning-yttrande
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2008-09-24, § 195 att samhällsbyggnads-förvaltningen får
i uppdrag att utifrån trygghetsperspektivet se över den offentliga belysningen i området.
Kulturnämnden beslutade 2008-10-09, § 65 att förhålla sig positiv till idén och föreslår att den
konstnärliga utsmyckningen utreds vidare.
Beslutsunderlag
Sammanställning 2008-10-22 av inkomna yttranden.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen förhåller sig positiv till Alice Tegnérsällskapets idé och initiativ till konstnärlig
utsmyckning
att den konstnärliga utsmyckningen utreds vidare i samråd mellan kulturnämnden,
byggnadsnämnden och Alice Tegnér-sällskapet, då det behövs mer beskrivande material
avseende utformning och belägenhet för att ta ställning till själva konstprojektet.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar

att kommunen förhåller sig positiv till Alice Tegnérsällskapets idé och initiativ till konstnärlig
utsmyckning
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att den konstnärliga utsmyckningen utreds vidare i samråd mellan kulturnämnden,
byggnadsnämnden och Alice Tegnér-sällskapet, då det behövs mer beskrivande material
avseende utformning och belägenhet för att ta ställning till själva konstprojektet.
KULT delges

Alice Tegnér-sällskapet
kulturnämnden
byggnadsnämnden
teknik- och fritidsnämnden
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AU § 235
2008-11-18
2008-11-04
Avtal med Landstinget avseende tillnyktring

451

2008.438

Landstinget i Blekinge har inlämnat förslag till avtal mellan Landstinget Blekinge och de fem
kommunerna i länet avseende tillnyktring.
Ärenden har remitterats till socialnämnden för yttrande.
Yttrande-beredning
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-10-14, § 277 beslutat att ställa sig positiv till förslag
gällande avtal med Landstinget angående tillnyktring under förutsättning att kommunfullmäktige
tillskjuter åtföljande finansiering till socialnämnden samt att övriga kommuner och landstinget
ställer sig bakom ett samgående kring finansieringen.
Avtalet löper på tolv månader och ska utvärderas innan avtalets utgång.
För Karlshamns kommuns innebär det en fast kostnad på 250 000 kronor per år samt en rörlig
kostnad på 2 500 kronor per tillnyktring per dygn.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal med Landstinget angående tillnyktring
att anslå 250 000 kronor för ändamålet ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter
2009
att uppdra åt socialnämnden att beakta frågan i kommande budgetarbete.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal med Landstinget angående tillnyktring
att anslå 250 000 kronor för ändamålet ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter
2009
att uppdra åt socialnämnden att beakta frågan i kommande budgetarbete.
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KS § 273
2008-11-18
Redovisning av delegationsärenden
Ordföranden meddelar att anmälningar om beslut som fattats på kommunstyrelsens vägnar
föreligger enligt följande:
Arbetsutskottets protokoll 2008-10-28
Arbetsutskottets protokoll 2008-11-04
Personalutskottets protokoll 2008-10-02
Kommunledningsförvaltningen
Förköpsanmälningar § 89-100
Beställningsberättigade 2008-11-11
2008/515 Serveringstillstånd (Mörrums Folketshusförening)
2008/545 Serveringstillstånd (Ågatans Pub & Restaurang AB)
2007/1176 Godkännande av förfrågningsunderlag
2008/135 Upphandling av entreprenad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Delegation i personalärenden september 2008.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsärenden.
ÖVR
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KS § 274
2008-11-18
Redovisning av ärenden under bevakning
Aktivitetslista per 2008-11-12 har delgivits ledamöterna.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
ÖVR

453

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 12

Kommunstyrelsen

2008-11-18

454

KS § 275
2008-11-18
Ärenden för kännedom
Beslut om statsbidrag ”Livskunskap i skolan” (2008.085)
Länsrättens dom ang. förslag till nya ägardirektiv för kommunens aktiebolag (2008.183)
Ang regional avfallsplan – protokoll från Olofströms kommun (2008.414)
Detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 3:4 och Krokodilen 1 – antagandebeslut
(2007.990)
Medlemsavgift 2009 – Region Blekinge
Godkännande av samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Karlshamns,
Olofströms, Ronneby samt Sölvesborgs kommuner (2008.218)
Förslag till Karlshamns kommun – souvenir till Östersjöfestivalen (2008.410)
Protokoll f rån samordningsförbundet FINSAM (2008.076)
Rapporter - Arbetet mot våld i nära relationer och Samverkan mot mäns våld mot kvinnor
(2008.195)
ÖVR

