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PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN
Plats och tid: Asarumssalen, kl 17 00 – 19 40
Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade
med xx):
Ledamöter

Ersättare

x
x
x
x
x
x
x

Sven-Åke Svensson, ordf (s)
Suzanne Svensson, 1 v ordf (s)
Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf (m)
Per-Ola Mattsson (s)
Vivianne Andersson (s)
Bärthil Ottosson (m)
Anders Englesson (mp)
Mats Lindstén (s)
x Ingrid Hagberg-Hake (s)
x Marco Paulsson (m)
x Stig Werner (sd)
x Rolf Tholén (fp)
x Laila Johansson (kd)
x Kennet Aronsson (c)
Jens Henningsson (v)
Tjänstemän
Bengt Mattsson, kommundirektör
Hans Hyllstedt, ekonomichef (§ 277-278)

xx Christel Jonasson (s)
Göran Svensson (s)
x Britt Kilsäter (m)
x Linn Svensson (s)
Leif Håkansson (s)
Gunnar Solem (m)
xx Hélène Nordin (mp)
Kenneth Hake (s)
x Jan Bremberg (s)
Magnus Gärdebring (m)
Anette Kennartsson (sd)
x Lennarth Malm (fp)
x Britt Jämstorp (kd)
Per-Ivar Ivarsson (c)
Eva Olsson-Bengtsson (v)

Göran Edvinsson, Miljöförbundet (§ 276)
Rosita Wendell, förvaltningsassistent

Tid för justering: 2008-12-23
Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 276 -310
Justeringsledamöter

Sven-Åke Svensson

Sekreterare

Vivianne Andersson

Rosita Wendell

____
Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset
12I tjänsten
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Redovisning av driftsavtal och arrendeavtal avseende markområde för anläggande
av konstgräsplan i Svängsta ”Projekt Arena Marieborg”

KS § 281 Yttrande över förslag till avgränsning av miljöbedömning för Åtgärdsprogram
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Utseende av revisor i Stiftelsen Elektronikcentrum
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Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamn – projektansökan
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KS § 276
2008.567
2008-12-16
Yttrande över förslag till ändring och komplettering av Miljöförbundets taxor
Enligt gällande förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst skall direktionen inom hela
verksamhetsområdet fastställa taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt
skall tillhandahålla utan avgift. Före sådant beslut skall medlems-kommunerna yttra sig över
beslutsförslaget.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ej ha någon erinran mot förslaget till ändring och komplettering av Miljöförbundets taxor
att notera att Karlshamns kommun har egen taxa för tillsyn av försäljning av tobaksvaror antagen
2003-06-02, Kf § 76
att notera att Karlshamns kommun har egen taxa för tillsyn av detaljhandel med nikotinläkemedel
antagen 2008-06-17, Kf § 96.
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Information om prisbasbelopp m m
Personalchefen informerar om prisbasbelopp och kommunbasbelopp.
Ekonomichefen informerar om ränteavdragsbegränsningar och förändringar i LOU.
INFO
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Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2008
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2008.296

Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per 081130 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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KS § 279
2008.324
2008-12-16
Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet 2009-01-01 och tills vidare
Bakgrund
Ekonomikontoret har överlämnat förslag till beslutsattestanter jämte ersättare för
kommunstyrelsen, driftbudget och investeringsbudget 2009-01-01 och tillsvidare.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till attestförteckning.
ÖVR delges

ekonomikontoret
envar utsedd
Jörgen Nilsson
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KS § 280
2008.505
2008-12-16
Redovisning av driftsavtal och arrendeavtal avseende markområde för anläggande av
konstgräsplan i Svängsta ”Projekt Arena Marieborg”______________________
Kommunstyrelsen beslutade 2008-11-18, § 243 att begära att teknik- och fritidsnämnden
upprättar driftsavtal med Svängsta IF samt att kommunledningsförvalt-ningens kansli upprättar
arrendeavtal med föreningen avseende markområde för anläggande av konstgräsplan.
Teknik- och fritidsnämnden har 2008-12-03, § 248 beslutat att godkänna driftsavtal jämte
inventarieförteckning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har upprättat avtal om lägenhetsarrende.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkännna arrendeavtal avseende markområde för anläggande av konstgräsplan i Svängsta
”Projekt Arena Marieborg”
att notera till protokollet att driftsavtal upprättats av teknik- och fritidsnämnden.
ÖVR
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KS § 281
2008.364
2008-12-16
Yttrande över förslag till avgränsning av miljöbedömning för Åtgärdsprogram och
Förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt_________________________
Bakgrund
Vattenmyndigheten, Södra Östersjön har till Karlshamns kommun, kommunstyrelsen, översänt ”
Remiss av förslag till avgränsning av miljöbedömning och Förvaltningsplan för Södra Östersjöns
vattendistrikt.” Ärendet har remitterats till miljöingenjören för yttrande.
Sammanfattning
Remissen gäller endast avgränsning av miljöbedömningen och inte miljöbedömningen i sig. Denna
kommer att skickas ut på remiss under våren 2009. Syftet med avgränsning av Miljöbedömningen
är att koncentrera sig på de mest relevanta miljöfrågorna med fokus på betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömningen, som dokumenteras i en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), kommer att
beröra de åtgärder som föreslås för att respektive vattenförekomst skall uppnå god status i
framtiden. Kommunstyrelsen anser att miljöbedömningen är ett viktigt verktyg vid framtida
åtgärder i de olika vattenförekomsterna.
Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig i ärendet angående ”Översikt av Väsentliga frågor för
Förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt”, där kommunstyrelsen ansåg att
samrådshandlingarna var tydliga men att även framtida effekter av klimatförändringar och
problematiken med bekämpningsmedelsrester i grundvatten skall anses vara väsentliga frågor,
samt i ”Förslag till statusklassning av vattenkvalitet”, där kommunstyrelsen inte hade något att
erinra förutom att faktiska provtagningar bör vara viktiga i kommande åtgärdsprogram.
Yttrande
Miljöingenjören föreslår i yttrande 2008-12-08 att Karlshamns kommun inte har något att erinra
angående de avgränsningar som föreslås och anser det är viktigt att utföra väl genomarbetade
miljöbedömningar av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med miljöingenjörens förslag.

YTTR delges Länsstyrelsen
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2008-12-16
Detaljplan för Asarum 50:1 m fl (Ingärdahäj) - samråd

463

2008.544

Under tiden 10 november – 17 december pågår samråd kring förslag till detaljplan för Asarum
50:1 m fl. Planområdet ligger väster om riksväg 29 mot Växjö och söder om Karlshamnsvägen
mot Mörrum. Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett 15-tal nya tomter för friliggande villor.
Planområdet är tidigare inte detaljplanelagt.
Projektledare Lennart Henriksson har i yttrande 2008-12-01 lämnat erinringar på
väghållningsansvaret samt föreslår att kommunstyrelsen utöver detta lämnar följande synpunkter:
1. Området är starkt kuperat och föreslagen tomtmark består delvis av berg i dagen.
Lämplighet för bebyggelse av visad omfattning kan ifrågasättas.
2. Möjlighet till VA-anslutning av den södra delen av planområdet (ca 9 – 10 tomter) mot
Jungfrutorpsvägen bör studeras. Detta innebär att u-områden bör skapas för att
möjliggöra ledningsdragning på tomtmark.
3. Den nya lokalgatan in i området kan avslutas tidigare om den sydöstra tomten ges
väganslutning till Jungfrutorpsvägen
4. Sannolikt kommer den nya lokalgatan att hamna i relativt djup skärning i förhållande till
vissa tomter. Möjlighet att angöra dessa tomter bör studeras.
5. Med hänsyn till den omfattande förekomsten av berg i dagen är kabelfiering av vissa
befintliga el-ledningar, som föreslås i planbeskrivningen, relativt dyrt.
U-område för kabelfieringen saknas delvis.
6. Störning i form av trafikbuller torde kunna bli relativt kraftigt från Rv29, i varje
fall för den sydöstra tomten.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Englesson yrkar tilläget ”att förutsättningarna utreds för ett ekologiskt hållbart sätt att ta
hand om fekalier och urin.”
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå förslaget till
yttrande och finner att kommunstyrelsen har bifallit detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders
Englessons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att skyndsamt låta utreda förutsättningarna och konsekvenserna av att ändra bestämmelserna om
kommunens väghållningsansvar
att i övrigt överlämna ovanstående synpunkter på förslaget till detaljplan.
PLAN delges

byggnadsnämnden
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2008-12-16
Detaljplan för del av Guö 3:1 – utställning

465

2008.303

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Guö 3:1 i Guö, Karlshamns kommun har tidigare
varit ute på samråd. Under tiden 10 november – 17 december ges tillfälle att lämna synpunkter på
det bearbetade förslaget.
Planområdet är beläget i Guö cirka 12 km öster om Karlshamn och 1,5 km söder om Åryd.
Området ligger på en bergsplatå ovanför Guövikens östra strand. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra ny bebyggelse i form av parhus och friliggande enfamiljshus. Planbestämmelserna
innebär att upp till 35 nya bostäder kan byggas på platån väster om Guövägen, ett område som
varit föremål för markanvisningstävling, samt fyra nya bostäder öster om Guövägen, alltså totalt
39 nya bostäder.
Projektledare Lennart Henriksson har i yttrande 2008-12-05 lämnat erinringar på
väghållningsansvaret samt föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter:
-att skyndsamt låta utreda förutsättningarna och konsekvenserna av att ändra bestämmelserna om
kommunens väghållningsansvar
-att planförslaget bör justeras så att huvudmannaskapet för va-ledningarna inom området övergår
till kommunen efter byggnation och godkännande
-att lokalgator skall utföras hårdbelagda och vara framkomliga för kommunens underhållsfordon.
____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkanden
Kennet Aronsson yrkar att kommunen skall vara huvudman för vägunderhållet.
Anders Englesson yrkar tilläget ”att förutsättningarna utreds för ett ekologiskt hållbart sätt att ta
hand om fekalier och urin.”
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå förslaget att
utreda väghållningsansvaret och finner att kommunstyrelsen har bifallit detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå
den andra att-satsen och finner att kommunstyrelsen har bifallit denna.
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Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå den tredje attsatsen och finner att kommunstyrelsen har bifallit denna.
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Kennet
Aronssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders
Englessons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att skyndsamt låta utreda förutsättningarna och konsekvenserna av att ändra bestämmelserna om
kommunens väghållningsansvar
att planförslaget bör justeras så att huvudmannaskapet för va-ledningarna inom området övergår
till kommunen efter byggnation och godkännande
att lokalgator skall utföras hårdbelagda och vara framkomliga för kommunens underhållsfordon.
PLAN delges

byggnadsnämnden
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2008-10-30
Delegationsordning rörande personal- och organisationsfrågor

467

2008.555

Personal- och organisationsutskottet har vid ett flertal gånger fört diskussioner med ordförandena
i kommunstyrelsen, BUS-nämnden, omsorgsnämnden, servicenämnden och gymnasienämnden
samt förvaltningscheferna, om nuvarande delegationsordning rörande personal- och
organisationsfrågor
Personalchefen har i skrivelse 2008-09-02 sammanställt förslag till kompletterande kommentarer
till kommunstyrelsens delegationsordning avseende avsnitt G Personalfrågor punkt 2 Organisation
samt POU:s roll, vilka kan sammanfattas enligt följande:
1.

Nämndernas kompetensområden omfattar verksamhetsfrågor inklusive arbetsmiljöansvaret för personalen. I dessa frågor är det nödvändigt med en nära
samverkan mellan nämnderna och förvaltningscheferna. Bland annat kan arbetsrättsliga
aspekter behöva belysas.
2. Det är viktigt att förvaltningscheferna inhämtar nämndernas synpunkter i personal- och
organisationsfrågor, som bedöms ha ett politiskt intresse.
3. Det är nödvändigt att beslut som fattas av personal- och organisationsutskottet och som
innebär finansiering över nämndernas budgetar, är förankrade hos nämndens ordförande.
Förvaltningscheferna svarar för denna återkoppling.
4. Det är nödvändigt med en kontinuerlig dialog mellan nämnder och förvaltningschefer i
frågor om verksamhet, personal och organisation.
_____
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kompletterande kommentarer till kommunstyrelsens delegationsordning avseende avsnitt
G Personalfrågor punkt 2 Organisation samt POU:s roll i enlighet med personalchefens förslag.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kompletterande kommentarer till kommunstyrelsens delegationsordning avseende avsnitt
G Personalfrågor punkt 2 Organisation samt POU:s roll i enlighet med personalchefens förslag.
PERS delges författningssamlingen
personal- och organisationsutskottet
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Personaluppföljning

PoU § 152
2008-10-30
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2008.399

Ekonomicontroller Kent Wahnström redovisar resursanvändningen för perioden januariseptember 2008 respektive 2007.
Det totala utfallet av resursanvändningen för hela kommunen visar en nedgång i arbetad tid
motsvarande 87,28 årsarbetare. Minskningen hänför sig främst till servicenämnden där
arbetsmarknadsinsatserna minskat med cirka 50 årsarbetare samt omsorgsnämnden som minskat
med ca 30 årsarbetare.
Timanställningarna har under perioden ökat med motsvarande 11,97 årsarbetare totalt i
kommunen.
_____
Personal- och organisationsutskottets beslut på kommunstyrelsens vägnar:
Personal- och organisationsutskottet beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
PERS
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KS § 286
PoU § 153
2008-12-16
2008-10-30
Personalkostnadsuppföljning

469

2008.59

Ekonomicontroller Kent Wahnström redovisar personalkostnadsuppföljning för perioden januariseptember 2008.
Periodens avvikelse mot årsbudget uppgår till - 520 kkr.
_____
Personal- och organisationsutskottets beslut på kommunstyrelsens vägnar:
Personal- och organisationsutskottet beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Personal- och organisationsutskottet beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
PERS
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PoU § 149
2008-12-16
2008-10-30
Personalpolitiken i kommunkoncernen

470

2008.404

Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-17, § 134, att uppdra åt kommundirektören att genomföra
en översyn av den praktiska personalpolitiken i kommunkoncernen och att återrapportering ska
ske, via PoU, senast 2008-11-01.
Kommundirektören rapporterar att översynen pågår, men att ytterligare tid behövs för att
genomföra översynen ordentligt. Han kommer tillsammans med personalchefen att träffa
respektive bolags styrelseordförande och VD.
_____
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att återrapportering av ärendet ska ske till kommunstyrelsen, via personal- och
organisationsutskottet, senast 2009-03-31.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att återrapportering av ärendet ska ske till kommunstyrelsen, via personal- och
organisationsutskottet, senast 2009-03-31.
PERS delges

bevakningslista
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Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafond
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2008.461

Fyllnadsval erfordras i Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafond efter
Sune Hedén (s) som avlidit.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ersättare i Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafond efter Sune Hedén
(s) för tiden t o m 2010 års utgång välja Inga-Lill Nilsson (s), Asarum.
VAL delges

Inga-Lill Nilsson
Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder
matrikeln
lönekontoret
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Ny kaj för etanolfabriken vid Munkahusviken – samråd

472

2008.554

Karlshamns Hamn AB har för avsikt att söka tillstånd för anläggning av ny etanolkaj. Kajen
planeras att anläggas i anslutning till den nya anläggning för produktion av etanol och biogas som
planeras i Karlshamns hamn. Kommunstyrelsen inbjuds till utökat samråd i ärendet enligt skrivelse
2008-11-18.
Yttrande-beredning
Projektledare Lennart Henriksson har i yttrande 2008-12-09 bl a uppgivit följande:
”Ett tidigt samråd om kajanläggningen ägde rum den 11 september och ett utökat samråd den 2
december. Undertecknad närvarade för kommunens räkning vid båda tillfällena. Eventuella
synpunkter på samrådet eller underlaget skall lämnas till WSP i Karlskrona som hanterar ärendet
åt hamnen.
Den nya kajen avses byggas i Munkahusviken i omedelbar anslutning till etanolfabriken. Kajen
med angränsande vattenområde ligger huvudsakligen inom fastigheten Karlshamn 7:1 som
kommunen f.n. äger. Berörd del av fastigheten föreslås säljas till Karlshamns hamn.
För byggnationen måste muddring av vattenområdet göras till ett djup av 8,7 meter. En mindre
del av muddermassorna som är förorenade föreslås tas upp på land för avvattning, medan
huvuddelen av massorna förutsätts dumpas till havs.
Tillstånd söks för utbyggnad av två etapper, varav etapp ett betjänar den nu planerade
etanolfabriken och etapp två eventuellt kommande utökningar av fabriksanläggningen. För att
klarlägga att säkerheten för sjöfarten är betryggande vid passage av liggande fartyg i
Oxhagahamnen har hamnen låtit göra avancerade datasimuleringar.
Förslag till beslut
Det är min uppfattning att ansökan så här långt är väl utredd och underbyggd och jag föreslår
därför att kommunstyrelsen beslutar
att inte ha någon erinran i samrådsskedet för den planerade kajanläggningen.”
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att inte har någon erinran i samrådsskedet för den planerade kajanläggningen.
YTTR delges WSP Environmental
Lennart Henriksson
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AU § 244
2008-12-16
2008-11-25
Godkännande av markanvisningsavtal för område vid Tegelbruksviken
Markanvisningsavtal av område vid Tegelbruksvägen, del av Karlshamn 5:1, har
2008-04-16 träffats mellan Karlshamns kommun och Scandinavian Parks Holding AB.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisningsavtal 2008-04-16 mellan Karlshamns kommun och
Scandinavian Parks Holding AB.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Englesson yrkar tillägget ”att förutsättningarna utreds för ett ekologiskt hållbart sätt att ta
hand om fekalier och urin”.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit detta.
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders
Englessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisningsavtal 2008-04-16 mellan Karlshamns kommun och
Scandinavian Parks Holding AB.
PLAN
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2008-12-16
2008-11-25
Utredning avseende eventuellt bildande av naturreservat på Stärnö-Boön
Kommunfullmäktige beslutade § 59/2008 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att närmare utreda
möjligheterna till bildande av naturreservat på Stärnö och Boön.
Kommunstyrelsens ordförande gav uppdrag till Leif Håkansson (s) att leda utredningsarbetet. En
utredningsgrupp tillsattes och en arbetsmodell för gruppen togs fram i augusti 2008.
Utredningsgruppen har överlämnat utredning daterad
2008-11-17 avseende bildande av naturreservat på Sternö-Boön.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Med stöd i kommunfullmäktiges beslut § 59/2008 samt den nu aktuella utredningen beslutar
kommunstyrelsen
att hos länsstyrelsen hemställa om att länsstyrelsen beslutar att bilda naturreservat på Stärnö och
Boön
att föreslå att reservatsområdet avgränsas enligt bifogad översiktskarta
att kommunen i samband med länsstyrelsens beredning av reservatsärendet ser fram emot
närmare diskussioner om möjligheter att erhålla statlig ersättning
att föreslå att länsstyrelsen i samband med beredningsarbetet närmare utreder om
Fortifikationsverkets fastigheter på Stärnö kan ingå helt eller delvis i reservatsområdet
att meddela länssstyrelsen att kommunen är beredd att närmare diskutera formerna för förvaltning
av reservatet
att godkänna utredningsgruppens arbete och förklara detsamma fullgjort.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Med stöd i kommunfullmäktiges beslut § 59/2008 samt den nu aktuella utredningen beslutar
kommunstyrelsen

att hos länsstyrelsen hemställa om att länsstyrelsen beslutar att bilda naturreservat på Stärnö och
Boön
att föreslå att reservatsområdet avgränsas enligt bifogad översiktskarta
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att kommunen i samband med länsstyrelsens beredning av reservatsärendet ser fram emot
närmare diskussioner om möjligheter att erhålla statlig ersättning
att föreslå att länsstyrelsen i samband med beredningsarbetet närmare utreder om
Fortifikationsverkets fastigheter på Stärnö kan ingå helt eller delvis i reservatsområdet
att meddela länssstyrelsen att kommunen är beredd att närmare diskutera formerna för förvaltning
av reservatet
att godkänna utredningsgruppens arbete och förklara detsamma fullgjort.
PLAN delges

länsstyrelsen
utredningsgruppen
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2007.377
2008-12-16
2008-11-25
Förslag till avtal mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i länet avseende
geme nsam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) ____________________
Yttrande-beredning
Omsorgsnämnden har 2008-10-29, § 173, beslutat att godkänna ett förslag till avtal mellan
Landstinget Blekinge och kommunerna i länet. Avtalet reglerar för parterna gemensam forskningsoch utvecklingsverksamhet (FoU). Inriktningen av
FoU-verksamheten är att utveckling forskning och metoder och verksamheter inom
kommunernas och landstingets gemensamma ansvarsområde, det vill säga äldreom-rådet och
området personer med funktionshinder.
Kommunernas sammanlagda ekonomiska bidrag uppgår årligen till 2 000 000 kronor, varav
Karlshamns andel blir 20 % eller 400 000 per år. Landstinget Blekinges bidrag uppgår likaledes
till 2 000 000 kronor årligen.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna det föreslagna avtalet mellan Landstinget Blekinge och kommunerna Karlskrona,
Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg
att kostnaden täcks inom omsorgsnämndens ram.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna det föreslagna avtalet mellan Landstinget Blekinge och kommunerna Karlskrona,
Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg
att kostnaden täcks inom omsorgsnämndens ram.
OMSORG delges

Landstinget Blekinge
omsorgsnämnden
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2008-12-16
2008-11-25
Avskrivning av fordringar
Ekonomichefen har i skrivelse 2007-11-14 uppgivit följande:
Ekonomikontoret har efter vederbörliga åtgärder i sin kravverksamhet ett antal
fordringar, som föreslås bli föremål för avskrivning i 2008 års räkenskaper.
Karlshamn Energi avskrivningar
Kommunens avskrivningar
Kapitalbelopp
Inkasso
BF/KFM-kostnader
(ink Sotningstjänsten)
Summa kronor att anvisa:

16 910,43

36 025,00
2 080,00
19 222,00

57 327,00
74 237,43

I samtliga fall har rättsliga åtgärder vidtagits.
Efterbevakning kommer att ske av Intrum Justitia Inkassobevakning vad gäller
kommunen. Karlshamn Energi anlitar Svea Inkasso för detta.
Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomikontoret
att KS avskriver ovanstående fordringar på 74 237,43 och
att täckning sker av i 2008 års avsatta medel för kundförluster
(200 000,-). Under 2008 har även 59 542 kr inbetalats från Intrum Justitia, varför
beloppet på kontot för kundförluster, innehåller 259 542 kr.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att avskriva ovanstående fordringar på 74 237,43 och
att täckning sker i 2008 års avsatta medel för kundförluster (200 000,-).
_____
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att avskriva ovanstående fordringar på 74 237,43 och
att täckning sker i 2008 års avsatta medel för kundförluster (200 000,-).
FIN delges

ekonomikontoret
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2008.537

Teknik- och fritidsnämnden har 2008-10-22, § 209 beslutat att godkänna presenterad
skogspolicy för Karlshamns kommuns skogsinnehav och att översända den till
kommunfullmäktige för antagande.
Nuvarande skogsbruksplan gäller till och med 2010. Som en grund för upphandling av en ny
skogsbruksplan och som en viljeinriktning för det kommunala skogsinnehavet har en skogspolicy
tagits fram.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Anders Englesson deltar ej i beslutet vid dagens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta skogspolicy för Karlshamns kommuns skogsinnehav.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkanden
Hélène Nordin yrkar under rubriken Produktionsskog:
1. Så långt som möjligt använda naturlig föryngring
2. Eftersträva blandskog
Anders Englesson yrkar under rubriken Tätortsnära skog:
1. Om möjligt använda häst vid avverkning.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit detta.
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Hélene
Nordins första yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
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Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Hélene
Nordins andra yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders
Englessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta skogspolicy för Karlshamns kommuns skogsinnehav.
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2008.382

Representationspolicy
Bakgrund
Ett förslag till representationspolicy har upprättats och kanslichefen föreslog i skrivelse daterad
2008-05-23 att kommunfullmäktige ska anta den föreslagna representations-policyn med giltighet
från 2008-10-01, varvid Riktlinjer för representation och uppvaktning upphör att gälla. Dessutom
föreslogs kommunstyrelsen besluta att delegera till kommunstyrelsens ordförande att pröva
överskridande av i representationspolicyn fastslagna representationskostnader.
Kommunstyrelsen beslöt 2008-06-17, § 124, att återremittera ärendet.
Kanslichefen har därefter överlämnat skrivelse daterad 2008-10-10 med förslag till
representationspolicy.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den föreslagna representationspolicyn med giltighet från 2009-03-01,
Riktlinjer för representation och uppvaktning upphör att gälla.

varvid

Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att pröva överskridande av i representationspolicyn
fastslagna representationskostnader.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den föreslagna representationspolicyn med giltighet från 2009-03-01,
Riktlinjer för representation och uppvaktning upphör att gälla.

varvid

Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att i undantagsfall pröva överskridande av i
representationspolicyn fastslagna representationskostnader.
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2008-12-16
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Detaljplan för brytningsområdet på Stärnö (Karlshamn 8:24 m fl)
Byggnadsnämnden och planenheten driver på uppdrag av kommunfullmäktige en
detaljplanläggning av bergtäktområdena på Stärnö. Läget för denna har beskrivits i
byggnadsnämndens beslut, BN § 269. Planläggningen har visat sig kräva omfattande utredningar
som planenheten bl a upphandlat av konsult. Härvid har det konstaterats att det inte finns några
medel upptagna för planen i innevarande års budget och inte heller i budgetförslaget för 2009.
Projektledare Lennart Henriksson redovisar i skrivelse 2008-11-13 att kostnaden för planen
beräknas att uppgå till minst ca 1,3 mkr.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 650 tkr anslås ur Kf:s anslag till förfogande för täckande av årets kostnader för planarbetet på
Stärnö
att 650 tkr anslås för projektet i tilläggsbudgeten för år 2009
att kommundirektören får i uppdrag att uppta förhandlingar med NCC Roads AB om eventuell
delfinansiering av planarbetet för Stärnö enligt gällande avtal.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 650 tkr anslås ur Kf:s anslag till förfogande för täckande av 2008 års kostnader för
planarbetet på Stärnö
att 650 tkr anslås för projektet i tilläggsbudgeten för år 2009
att kommundirektören får i uppdrag att uppta förhandlingar med NCC Roads AB om eventuell
delfinansiering av planarbetet för Stärnö enligt gällande avtal.
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Biljettförsäljning vid Karlshamns station

483

2008.578

Projektledare Lennart Henriksson har i skrivelse 2008-11-25 uppgivit följande:
”På Karlshamns station finns idag i likhet med andra större tågstationer möjlighet
för resande att köpa biljetter över disk. Verksamheten bedrivs i egen regi av
Blekingetrafiken. Under en längre tid har diskuterats möjlig-heten att få igång en
kioskförsäljning och att uppdraget att sälja biljetter skulle skötas via kiosken
istället. Härigenom skulle resenärerna kunna erbjudas även annan efterfrågad
service.
Blekingetrafiken, och Jernhusen AB som äger fastigheten, har nu kommit överens
med en blivande kioskentreprenör om villkoren. Verksamheten kommer att ligga
inne i stationsbyggnaden i direkt anslutning till väntsalen och kräver en relativt
omfattande ombyggnad av huset.
Förutom att sköta informationen och biljettförsäljning åt Blekingetrafiken skall
kioskentreprenören också bistå resenärer som kommer till stationen med
turistinformation och annan kommunal information som kommunen finner lämplig.
För denna tjänst som avtalas via Blekingetrafiken, föreslås kommunen betala en
ersättning om 10 tkr/månad enligt avtalsförslag. Ersättningen i form av ägartillskott
hanteras som tilläggs-trafik och utgår så länge verksamheten pågår, dock längst t
om
2010-12-31.
Då det är angeläget att den manuella biljettförsäljningen fortgår på stationen och
att det är ytterst önskvärt att även annan service och information till resenärerna
förbättras, föreslås
att kommunstyrelsen godkänner avtal med Blekingetrafiken om ägartillskott
att kostnaden för ägartillskottet tas upp i kompletteringsbudgeten för 2009.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen godkänner avtal med Blekingetrafiken om ägartillskott
att kostnaden för ägartillskottet tas upp i kompletteringsbudgeten för 2009.
_____
KARLSHAMNS KOMMUN
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen godkänner avtal med Blekingetrafiken om ägartillskott
att kostnaden för ägartillskottet tas upp i kompletteringsbudgeten för 2009.
ÖVR delges

Blekingetrafiken AB
ekonomichefen
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2008-12-02
Försäljning av Hasselvägens förskola
Utbildningsförvaltningen bedrev förskoleverksamhet fram till årsskiftet 2007-2008 i Hasselvägens
förskola på fastigheterna Asarum 35:12 och 35:13. Ingen kommunal verksamhet har behov av
lokalen. Gällande detaljplan anger bostadsändamål.
Yttrande-beredning
Lars Persson, fastighetsenheten föreslår i skrivelse 2008-11-25 att kommunstyrelsen uppdrar åt
fastighetsenheten att försälja fastigheterna och genomföra erforderliga fastighetsregleringar.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyre lsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt fastighetsenheten att försälja fastigheterna och genomföra erforderliga
fastighetsregleringar.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt fastighetsenheten att försälja fastigheterna och genomföra erforderliga
fastighetsregleringar.
FAST delges Lars Persson, fastighetsenheten
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Försäljning av markområde på del av Asarum 40:1

486

2008.580

Förslag till köpeavtal har upprättats mellan LS-företagen Ekonomisk förening,
Norra Industrivägen 2, Asarum och Karlshamns kommun.
Kommunen försäljer till bolaget ca 16 600 kvm. Bolaget skall ersätta kommunen med 810 000 kr
för området.
_____
Arbetsutskottets beslut:
Ordföranden meddelar att vissa korrigeringar måste göras i köpeavtalet och att beslut fattas vid
kommunstyrelsens sammanträde den 16 december.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna köpeavtalet.
FAST delges LS-företagen Ekonomisk förening
Göran Broberg, fastighetsenheten
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2008-12-16
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Försäljning av industrimark inom Stilleryd 2:49 – ABO Konsulterna AB
ABO Konsulterna AB har i skrivelse 2008-10-06 framfört önskemål om att förvärva cirka
10 000 kvm inom Karlshamn – Baltic Logistic Center, BLC. Avsikten är att uppföra
logistiklokaler för packning och lagring av handelsvaror. Dessa verksamheter är idag spridda på
flera ställen i södra Sverige och avsikten är att koncentrera denna verksamhet till Karlshamn.
Yttrande-beredning
Anders Wiberg, verksamhetsansvarig för Baltic Logistic Center föreslår i skrivelse 2008-10-08
att kommunstyrelsen beslutar att försälja cirka 10 000 kvm enligt bifogad karta till ABO
Konsulterna AB för 72 kr/kvm. Slutlig utformning föreslås bli hanterad i fastighetsbildningen då
viss anpassning kan vara nödvändig utifrån ledningars lägen och lämplig utfart.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontraktet
att priset skall vara 72 kr/kvm.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontraktet
att priset skall vara 72 kr/kvm.
FAST delges

ABO Konsulterna AB
Göran Broberg, fastighetsenheten
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Utvecklingsplan för besöksnäringen i Karlshamns Kommun

488

2008.565

På kommunstyrelsens uppdrag har näringslivsenheten/turistbyrån arbetat fram ett förslag till
utvecklingsplan för besöksnäringen i Karlshamns kommun, november 2008.
Den politiska koalitionen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag
till utvecklingsplan för besöksnäringen i Karlshamns kommun.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till utvecklingsplan för besöksnäringen i Karlshamns kommun.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till utvecklingsplan för besöksnäringen i Karlshamns kommun.
NÄRINGSL delges

näringslivsenheten/turistbyrån
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Utseende av revisor i Stiftelsen Elektronikcentrum
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2008.553

Enligt stadgarna för Stiftelsen Elektronikcentrum skall stiftelsens förvaltning och räkenskaper
årligen granskas av auktoriserad revisor som skall utses av Karlshamns kommun för två
räkenskapsår i sänder.
Hittills har Bengt Månsson, KPMG varit revisor med Roger Gummesson, KPMG som ersättare.
Stiftelsen Elektronikcentrum i Svängsta ber i skrivelse att kommunen utser revisor för åren 20092010.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Bengt Månsson, med Roger Gummesson som ersättare, till revisor i Stiftelsen
Elektronikcentrum för åren 2009 och 2010.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Bengt Månsson, med Roger Gummesson som ersättare, till revisor i Stiftelsen
Elektronikcentrum för åren 2009 och 2010.
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Lars Jeppsson och Ulf Olsson, kommunistiska partiet, föreslår i en motion 2008-09-19
att kommunfullmäktige beslutar att slopa mötesarvoden för förtroendevalda i fullmäktige, nämnder
och styrelser.
Motionen har remitterats till arvodesgruppen för yttrande.
Yttrande-beredning
Arvodesgruppen har 2008-11-07, § 8, behandlat motionen och överlämnat sitt yttrande.
_____
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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Motion om alkohol- och drogmissbruk
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Anders Englesson (mp) föreslår i en motion 2008-06-24 att kommunen undersöker möjligheterna
att genom polisen och/eller vuxenenheten alltid och snabbt kunna erbjuda missbrukare en plats i
behandlingshem som använder tolvstegsmetoden eller liknande.
Yttrande-beredning
Socialnämnden har 2008-11-11, § 307 behandlad motionen och överlämnat sitt yttrande.
Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Yrkanden
Ordföranden yrkar med hänvisning till socialnämndens yttrande att motionen skall avslås.
Anders Englesson yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition om arbetsutskottet vill avslå motionen eller bifalla densamma och
finner att arbetsutskottet har beslutat att avslå motionen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Engelsson yrkar bifall till motionen.
Marco Paulsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englessons yrkande
och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag.
KARLSHAMNS KOMMUN
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande.
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2007.645
2008-12-16
2008-12-02
Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamn – projektansökan
Näringslivsenheten föreslår i skrivelse 2008-11-27 att rubricerad EU-ansökan inlämnas till
Nutek. Syftet med projektet är att etablera och marknadsföra en verksamhet som stärker den
svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft genom att stödja deras utveckling av nya produkter,
tjänster och processer, samt stimulerar och möjliggör nyföretagande inom livsmedelsområdet.
Övriga handlingar avseende projektet ”Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamn” finns att
tillgå på kommunkansliet.
Medfinansieringsintygen från övriga finansiärer kompletteras inför kommunstyrelsens möte den 16
december.
_____
Arbetsutskottets förs lag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ovan redovisad projektansökan inlämnas till Nutek
att kommunen förskotterar medel till dess att rekvirerade medel utbetalats
att medfinansiering av projektet sker via anslag ur kommunstyrelsens förfogande och tillförs
näringslivsenhetens verksamhet nr 2232 (Eu-projekt, Centrum för livsmedelsut-veckling) enligt
följande kostnadsfördelning:
2009: 138 000 kr
_____

2010: 132 000 kr

2011: 105 000 kr.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ovan redovisad projektansökan inlämnas till Nutek
att kommunen förskotterar medel till dess att rekvirerade medel utbetalats
att medfinansiering av projektet sker via anslag ur kommunstyrelsens förfogande och tillförs
näringslivsenhetens verksamhet nr 2232 (Eu-projekt, Centrum för livsmedelsut-veckling) enligt
följande kostnadsfördelning:
2009: 138 000 kr

2010: 132 000 kr

2011: 105 000 kr.
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Förköp av fastigheten Stilleryd 6:9

495

2008.428

I enlighet med bestämmelserna i 7 § förköpslagen har anmälan inkommit att rubricerad
fastighet försålts enligt köpekontrakt 2008-10-30.
Yttrande-beredning
Fastighetsenheten föreslår 2008-12-02, med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2006-01-24
§ 2 om att utöva förköpsrätt på grannfastigheten Stilleryd 6:7, att även fastigheten Stilleryd 6:9
förvärvas samt att beslut fattas att riva byggnaderna.
Ekonomichefen förslag till finansiering 2008-12-02 är att köpet finansieras via kommunstyrelsens
investeringsmedel för strategisk utveckling 2008 (projekt 1100) med 1 170 000 kronor och att
rivningen finansieras via kommunstyrelsens anslag till förfogande 2008 med 85 000 kronor.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att förvärva fastigheten Stilleryd 6:9
att besluta att byggnaderna rives
att köpet av fastigheten Stilleryd 6:9 finansieras via kommunstyrelsens investeringsmedel för
strategisk utveckling 2008 (projekt 1100) med 1 170 000 kronor
att rivningen finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande 2008 med
85 000 kronor.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att förvärva fastigheten Stilleryd 6:9
att besluta att byggnaderna rives
att köpet av fastigheten Stilleryd 6:9 finansieras via kommunstyrelsens investeringsmedel för
strategisk utveckling 2008 (projekt 1100) med 1 170 000 kronor
att rivningen finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande 2008 med

85 000 kronor.
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KS § 307
2008-12-16
Redovisning av delegationsärenden
Ordföranden meddelar att anmälningar om beslut som fattats på kommunstyrelsens vägnar
föreligger enligt följande:
Arbetsutskottets protokoll 2008-11-25
Arbetsutskottets protokoll 2008-12-02
Personalutskottets protokoll 2008-10-30
Personalutskottets protokoll 2008-11-13
Folkhälsorådets protokoll 2008-10-24
Kommunledningsförvaltningen
Förköpsanmälningar § 101-105
17/2008 Ansökan om kommunal borgen
18/2008 Ansökan om kommunal borgen
19/2008 Ansökan om kommunal borgen
2008/518 Serveringstillstånd
2008/545 Serveringstillstånd
2008/535 Serveringstillstånd
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lotteritillstånd 2008-12-02 (Lions Club)
Lotteritillstånd 2008-12-02 (Hörselskadades förening)
Lotteritillstånd 2008-12-02 (Rädda Barnens lokalförening).
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsärenden.
ÖVR
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2008-12-16
Redovisning av ärenden under bevakning
Aktivitetslista per 2008-12-09 har delgivits ledamöterna.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
ÖVR
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KS § 309
2008-12-16
Ärenden för kännedom
Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl (brytningsområdet på Sternö) – miljötekniska
utredningar (2005.290)
Information om detaljplan för del av fastigheten Åryd 1:105 m fl (2007.1114)
Förslag till Karlshamns kommun – hälsningar i Hinsetunneln (2008.410)
Kraftsamling för fordonsindustrin i Blekinge – protokollsutdrag från Olofströms
kommun(2008.540)
Besked om nytt kommunbasbelopp fr o m 1 juli 2009 (2008.237)
Vårdavgifter och andra avgifter år 2009 (2008.550)
Laglighetsprövning ang avtal om upplåtelse av jakt (2007.977)
Avtal om FoU-verksamheten – Sölvesborgs kommun (2007.377)
Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt (2008.364)
Yttrande över Alkoholutandningsprov i Svenska hamnar (2006.349)
Ändrad valdistriktsindelning i Karlshamns kommun ((2008.252)
Regeringsrättens beslut ang laglighetsprövning (2006.713)
Skrivelse ang Alkobommar (2006.349).

Kommundirektören lämnar en information om planer för energikluster och kombiterminal samt
Sydostlänken.
ÖVR
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2008-12-16
Tack
Ordföranden tackar kommunstyrelsen för det gångna året och önskar God Jul och ett Gott Nytt
År.
2:e vice ordföranden framför kommunstyrelsens tack till ordföranden för det gångna året och
önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.
ÖVR

.

