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Stipendieutdelning och hedersgåvor för
trogen tjänst

Kommunens hedersgåva delades under Luciakvällen ut till personal som
arbetat för kommunen i 25 år. Samtidigt delades årets Alice Tegnér-
stipendium och ungdomsledarstipendium ut.

Det var en härlig och pampig stämning i Rådhussalen då alla som i år varit
anställda inom kommunen i ett kvarts sekel skulle fram till podiet för att ta
emot sin hedersgåva från respektive förvaltningschef och kommunstyrelsens
ordförande Per-Ola Mattsson (S).



De 27 anställda som tilldelats hedersgåva är:

Skolsköterska Marita Arvidsson

Vårdare Catharina Belsö

Undersköterska Pernilla Bengtsson

Undersköterska Ann-Sofi Carlsson

Coach Patrik Engrup

Vårdbiträde Caroline Falck

Administrativ samordnare Madelaine Forsberg

Administrativ samordnare Lasse Heimlander

Städare Irene Håkansson

Förskollärare Jonas Jakobsson

Jourbiträde Charlotte Karlsson

Fritidsledare Cecilia Kohlberg

Kvalitetsundersköterska Maria Lang

Undersköterska Camilla Lindgren

Skolvaktmästare Torgny Lindqvist

Förskollärare Carola Lundberg

Förstelärare gymnasium Karin Nilsson



Barnskötare Agneta Nyquist

Sjuksköterska Siri Näslund

Kock Katarina Palmberg Petersson

Undersköterska Heidi Rekasi

Enhetschef Annika Rigoll

Förskollärare Marie-Louise Runesson

Undersköterska Petra Sandgren

Lärare idrott Jörgen Wikingsson

Specialpedagog Maria Winkler

Undersköterska Susann Ysberg

I samband med utdelningen av hedersgåvor till anställda för lång och trogen
tjänst i Karlshamns kommun, torsdagen den 13 december, hölls även
utdelning av stipendium. Teaterprofilen Niklas Holtne tilldelades Alice
Tegnér-stipendiet medan Henrik Wåhlin, Karlshamns Golfklubb, tog emot
ungdomsledarstipendiet – båda stipendierna är på 25 000 kronor.



Alice Tegnér-delegationens motivering till valet av Niklas Holtne lyder: 
"Nicklas Holtne får 2018 års Alice Tegnér-stipendium för att han är fruktansvärt
rolig, påhittig, kreativ och bjuder på varm galenskap. Niklas är en lokalt förankrad
textförfattare, skådespelare, musiker och producent. Hans produktioner i
samverkan med andra kulturaktörer sätter Karlshamn på nöjeskartan."



Delegationen för ungdomsledarstipendiet har följande motivering till valet av
Henrik Wåhlin:
”I ur och skur, med noggrannhet och engagemang tränar Henrik Wåhlin
Karlshamns Golfklubbs nya generation golfspelare. Hans ledarskap kännetecknas
av att han är metodisk, strukturerad och kommer aldrig oförberedd till en lektion
eller träning. Med sin ödmjuka och varma personlighet når han stora framgångar
med sina adepter.”

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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