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Plats och tid: Asarumssalen, kl 17 00 - 20 05
Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade
med xx):
Ledamöter

Ersättare

x Sven-Åke Svensson, ordf (s)
Christel Jonasson (s)
Suzanne Svensson, 1 v ordf (s)
xx Göran Svensson (s)
x Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf (m)*) xx Britt Kilsäter (m) (tj §§ 33-68)
x Per-Ola Mattsson (s)
Linn Svensson (s)
Vivianne Andersson (s)
xx Leif Håkansson (s)
x Bärthil Ottosson (m) (§§ 31-32)
Gunnar Solem (m)
Anders Englesson (mp)
xx Hélène Nordin (mp)
Mats Lindstén (s)
xx Kenneth Hake (s) (
Ingrid Hagberg-Hake (s)
xx Jan Bremberg (s)
x Marco Paulsson (m)
Magnus Gärdebring (m)
Anna Wihlstrand (sd)
xx Stig Werner (sd)
x Rolf Tholén (fp)
xx Lennarth Malm (fp)(tj §§ 43-68)
x Laila Johansson (kd)
Britt Jämstorp (kd)
x Kennet Aronsson (c)
Per-Ivar Ivarsson (c)
x Jens Henningsson (v)
Eva Olsson-Bengtsson (v)
*) §§ 31-42
Tjänstemän
Bengt Mattsson, kommundirektör
Marie Wahlström, VD Industrifastighets AB(§
31)
Hans Hyllstedt, ekonomichef
Ulrika Nordén Johansson, näringslivsch (§ 31)
Rosita Wendell, förvaltn assistent
Tid för justering: 2008-04-01
Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ 31 - 68
Justeringsledamöter

Sven-Åke Svensson
(ej § 49,52)
_____

Sekreterare

Rolf Tholén
(§ 49, 52)

Marco Paulsson

Rosita Wendell

Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset
2008-04I tjänsten
Rosita Wendell
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Innehållsförteckning
KS § 31
KS § 32
KS § 33
KS § 34
KS § 35

Slutrapport, Vidareutveckling av företagstraditionen i Svängsta
Kommunens årsredovisning 2007
Antagande av kompletteringsbudget m m för 2008
Internbudget 2009 för kommunstyrelsen
Årsredovisning 2007 för Miljöförbundet Blekinge Väst

KS § 36
KS § 37
KS § 38
KS § 39
KS § 40

Årsredovisning 2007 för Räddningstjänsten Västra Blekinge
Årsredovisning 2007 för Vårdförbundet Blekinge
Instruktion till ombud vid bolagsstämma i Blekingetrafiken
Förslag till nya ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen
Svar på motion om ändring i ägardirektiven för Karlshamnsbostäder AB

KS § 41

Godkännande av anhållan från Industrifastighets AB Munkahus om
byggstart och borgen för etapp 111 på Östra Piren
Personalkostnadsuppföljning
Förslag (efter samråd) till samordning av operativa åtgärder inom
kommunkoncernens fastighetsförvaltning
Medverkan i FoU-fond för fastighetsfrågor
Målformuleringar för kulturnämndens verksamhetsområden 2007-2010

KS § 42
KS § 43
KS § 44
KS § 45
KS § 46
KS § 47
KS § 48
KS § 49
KS § 50
KS § 51
KS § 52
KS § 53
KS § 54
KS § 55
KS § 56
KS § 57
KS § 58
KS § 59
KS § 60

Antagande av detaljplan för fastigheterna Karlshamn 5:14 och 5:15 m fl
Svar på motion om införande av hundrastgårdar och utökning av kärl för
hundlatrin
Medborgarförslag ang "Fimplådor"
Blekingetrafikens marknadsplan 2009-2011
Internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen
Verksamhetsplan för extraordinär händelse
Yttrande över överklagat ärende, Västblekinge Miljö AB tillstånd till
befintlig och ändrad verksamhet avs hantering av avfall
Ljusgestaltning - konstnärlig utsmyckning
Regionalt Livsmedelscentrum i Karlshamn - projektansökan
Ansökan om bidrag till UFs verksamhet för 2008-03-28
Länsrapport 2007 på alkohol-, tobak- och folkhälsorådet
Ang revidering av riktlinjer för serveringstillstånd m m - begäran om
förlängd tid
Verksamhetsberättelse 2007 för folkhälsorådet
Förslag till arbetsgrupp och arbetsmodell för översyn av kommunens
handikappolitiska program
Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl (brytningsområde på Stärnö)
- förlängd tid
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KS § 63
KS § 64
KS § 65
KS § 66
KS § 67
KS § 68
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Granskning av kvalitetsarbetet inom Vårdförbundet Blekinge
Svar på motion ang naturreservat i området Sternö-Boön
Överföring av medel från kulturnämnden till teknik- och fritidsnämnden
för hantering av stöd till idrottens studie, bildnings- och utbildningsverksamhet
Bolagsstämmor per capsulam i kommunkoncernens bolag
Uppdatering av vänortsavtal mellan Karlshamns kommun och staden
Stade
Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar
Redovisning av beslutade ärenden under bevakning
Ärenden för kännedom
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KS § 31
2008-03-25
Slutrapport, Vidareutveckling av företagstraditionen i Svängsta
Marie Wahlström redovisar slutrapport i rubr projekt inom EU Mål 2 Södra. Syftet med
projektet har bl a varit att främja entreprenörskap och vara en resurs för näringslivsutvecklingen i Svängsta. Projektettiden har varit 2004-10-01--2007-12-31
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
NÄRINGSL
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KS § 32
AU § 35
2008-03-25
2008-03-11
Kommunens årsredovisning 2007
Ekonomichefen redovisar följande bokslut för kommunen:
Årsredovisning etc - - - se bilaga § 32.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner för sin del det framlagda bokslutet och överlämnar detsamma
till revisorerna och kommunfullmäktige för behandling.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Ekonomichefen lämnar en redovisning vid sammanträdet.
I ärendet yttrar sig även Kennet Aronsson.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner för sin del det framlagda bokslutet och överlämnar detsamma
till revisorerna och kommunfullmäktige för behandling.
FIN delges kommunfullmäktige
revisorerna
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KS § 33
AU § 36
2008-03-25
2008-03-11
Antagande av kompletteringsbudget m m för 2008
Bakgrund
I samband med beredningen av 2007 års bokslut och preliminär ramberedning för 2009 har
nämnderna inkommit med förslag till kompletteringar för 2008 avseende reglering av överoch underskott samt av investeringsbudgeten för 2007.
Kompletteringsbudget för driftredovisningen finns bara för resultatreglering av över- och
underskott, frånsett från vad som finns avsatt för anslag till förfogande (se "Reglemente för
ekonomi- och verksamhetsstyrning").
Reglering av över- och underskott har diskuterats i bokslutsberedningen, varvid dialog har
förts med berörda nämnder.
För driftbudgeten finns också en del justeringar av teknisk karaktär, vilka dock faller inom
ramen för verkställighet, eftersom dessa saknar inverkan på nämndernas
verksamhetsutrymmen. Tekniska justeringar har bl a genomförts på grund av justerat POpålägg, förändrade avskrivningar, justerade kapitalkostnader VA samt reglering av interna
mellanhavanden.
Förslag till kompletteringsbudget m m för 2008 intas som bilaga § 33.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Ekonomichefen lämnar en redovisning vid sammanträdet.
Carl-Eric Birgersson och Kennet Aronsson avstår från att delta i beslutet vid dagens
sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att reglering av över- och underskott vad avser 2007 års verksamhet sker enligt nedan:
•

Positiva överskott förs över till 2008 års budget enligt följande:
Vuxenutbildningsnämnden
600 tkr
Kulturnämnden
200 tkr
Socialnämnden
1 000 tkr
Kommunrevisionen
90 tkr
Servicenämnden
600 tkr
Byggnadsnämnden
300 tkr
Summa
2 790 tkr
(Resultatpåverkan - 2 790 tkr)
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•

Tilläggsanslag till 2008 års budget enligt följande:
Nämnden för barn, ungdom och skola
800 tkr
Teknik- och fritidsnämnden
1 000 tkr
Summa
1 800 tkr
(Resultatpåverkan - 1 800 tkr)

•

Budgetjusteringar enligt följande:
Skatteprognos 080226
KS - Plusjobb
KS - reserv reaposter
KS - lönebudget
KS - HUT-program
KS - anslag till förfogande
Justering PO-pålägg
Minskade avskrivningar
Teknik justering VA
Summa resultatpåverkan

•
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-1 580 tkr
1 000 tkr
2 000 tkr
- 1 715 tkr
-150 tkr
- 1 667 tkr
1 861 tkr
2 713 tkr
328 tkr
2 790 tkr

Omsorgsnämndens, teknik- och fritidsnämndens samt festivalkommitténs underskott
avskrivs på grund av synnerliga skäl

att godkänna upprättat förslag till kompletteringsbudget gällande investeringar och
fastställa ny investeringsbudget för 2008 och för planperioden 2009-2010 enligt
bilaga 2.
att med anledning av resultatregleringar, tilläggsanslag och budgetjusteringar notera att det
budgeterade resultatet för 2008 minskat från 26 364 tkr till 24 564 tkr enligt
bilaga 1.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Kennet Aronsson deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att reglering av över- och underskott vad avser 2007 års verksamhet sker enligt nedan:
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•

Positiva överskott förs över till 2008 års budget enligt följande:
Vuxenutbildningsnämnden
600 tkr
Kulturnämnden
200 tkr
Socialnämnden
1 000 tkr
Kommunrevisionen
90 tkr
Servicenämnden
600 tkr
Byggnadsnämnden
300 tkr
Summa
2 790 tkr
(Resultatpåverkan - 2 790 tkr)

•

Tilläggsanslag till 2008 års budget enligt följande:
Nämnden för barn, ungdom och skola
800 tkr
Teknik- och fritidsnämnden
1 000 tkr
Summa
1 800 tkr
(Resultatpåverkan - 1 800 tkr)

•

Budgetjusteringar enligt följande:
Skatteprognos 080226
KS - Plusjobb
KS - reserv reaposter
KS - lönebudget
KS - HUT-program
KS - anslag till förfogande
Justering PO-pålägg
Minskade avskrivningar
Teknik justering VA
Summa resultatpåverkan

•

-1 580 tkr
1 000 tkr
2 000 tkr
- 1 715 tkr
-150 tkr
- 1 667 tkr
1 861 tkr
2 713 tkr
328 tkr
2 790 tkr

Omsorgsnämndens, teknik- och fritidsnämndens samt festivalkommitténs underskott
avskrivs på grund av synnerliga skäl

att godkänna upprättat förslag till kompletteringsbudget gällande investeringar och
fastställa ny investeringsbudget för 2008 och för planperioden 2009-2010 enligt
bilaga 2.
att med anledning av resultatregleringar, tilläggsanslag och budgetjusteringar notera att det
budgeterade resultatet för 2008 minskat från 26 364 tkr till 24 564 tkr enligt
bilaga 1.
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KS § 34
2008-03-25
Internbudget 2009 för kommunstyrelsen
Koalitionen, Sven-Åke Svensson (s), Rolf Tholén (fp) och Laila Johansson (kd)
har överlämnat ett förslag till internbudget för kommunstyrelsen med en nettokostnadsram
på 97 702 tkr.
Budgetförslag intas som bilaga § 34.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Kennet Aronsson deltar ej i beslutet.
Yrkande
Carl-Eric Birgersson yrkar att nettokostnadsramen för kommunstyrelsen skall sänkas till
97 000 tkr.
I ärendet yttrar sig även Hélène Nordin.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan koalitionens förslag och Carl-Eric Birgerssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa driftbudget (nettokostnadsram 97 702 tkr), investeringsbudget och
verksamhetsmål enligt upprättat förslag.
FIN delges budgetberedningen
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2008-03-25
Årsredovisning 2007 för Miljöförbundet Blekinge Väst
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2008.113

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst har 2008-03-13 beslutat att
godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2007 och översända densamma till
medlemskommunernas fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.
Bakgrund
I ett kommunalförbund med förbundsdirektion är det förbundsdirektionen som skall
upprätta årsredovisningen. Kontoret har tillsammans med Sölvesborgs kommuns
ekonomikontor upprättat förslag till årsredovisning för 2007.
Årsredovisning och revisionsrapport intas som bilaga § 35.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Carl-Eric Birgersson.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Miljöförbundet Blekinge Västs resultat- och balansräkning
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2007 och
att uppmana förbundet att upprätta mål och utvärderingsverktyg för verksamheten i
enlighet med revisorernas rapport.
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2008-03-25
Årsredovisning 2007 för Räddningstjänsten Västra Blekinge
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2008.194

Revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge har granskat årsredovisningen och
direktionens förvaltning i Räddningstjänsten Västra Blekinge för år 2007.
Granskningen har utförts enligt kommunallag och god revisionssed i kommunal
verksamhet.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
"Redogörelse för granskningar 2007".
Årsredovisning och revisionsberättelse intas som bilaga § 36.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Räddningstjänsten Västra Blekinges resultat- och balansräkning och
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2007.
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2008-03-25
Årsredovisning 2007 för Vårdförbundet Blekinge
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2008.

Revisorerna Vårdförbundet Blekinge har granskat förbundets verksamhet för år 2007.
Revisorerna tillstyrker att Vårdförbundet Blekinges årsredovisning godkänns och att
direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Revisionsrapport intas som bilaga § 37.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Vårdförbundet Blekinges resultat- och balansräkning
och att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2007.
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KS § 38
2008-03-25
Instruktion till ombud vid ordinarie bolagsstämma i Blekingetrafiken AB
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Blekinge Trafiken AB
2008-04-17. För av kommunfullmäktige utsett ombud föreslås följande
instruktion gälla.
-

Styrelsen och VD i Blekinge Trafiken AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2007

Ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för år 2007.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Ordföranden meddelar att årsredovisningen per dagens datum ej inkommit till
kommunkansliet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om instruktion till ombud vid
bolagsstämman.
ÖVR delges

kommunstyrelsens arbetsutskott
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KS § 39
Stadsvapnet §
2008.183
2008-03-25
2008-03-07
Förslag till nya ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen
Johan Abrahamson och Hans Hyllstedt redovisade utdelad samrådsredovisning och förslag
till nya ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Styrelsen beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att fastställa förslaget till nya ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen efter gjorda
justeringar, bilaga § 39.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkanden
Carl-Eric Birgersson yrkar vad gäller ägardirektiv för Karlshamnsbostäder AB
"att marknadsandelarna totalt skall minska, företrädesvis utanför centralorten" återinförs i
ägardirektiven.
Kennet Aronsson yrkar följande:
1. att avsnitt 3.3, 2:a stycket som lyder efter att ha inhämtat synpunkter från VD i
Stadsvapnet i Karlshamn AB och ordet dennes stryks.
2. att avsnitt 3.3, 3:e stycket utgår samt
3. att avsnitt 6, 2:a stycket utgår.
Jens Henningsson yrkar bifall till stadsvapnets förslag.
I ärendet yttrar sig även ekonomichefen och Hélène Nordin.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition mellan Stadsvapnets förslag och Carl-Eric
Birgerssons yrkande beträffande Karlshamnsbostäder AB och finner att kommunstyrelsen
har bifallit Stadsvapnets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition mellan Stadsvapnets förslag och Kennet
Aronssons första yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit Stadsvapnets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition mellan Stadsvapnets förslag och Kennet
Aronssons andra yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit Stadsvapnets förslag.
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Ordföranden ställer därefter proposition mellan Stadsvapnets förslag och Kennet
Aronssons tredje yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit Stadsvapnets förslag.
Ordföranden ställer slutligen proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå
Stadsvapnets förslag i övrigt och finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla
detsamma.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till nya ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen enligt
bilaga.
Reservation
Carl-Eric Birgersson och Kennet Aronsson anmäler reservation mot beslutet.
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KS § 40
2007.647
2008-03-25
Svar på motion om ändring i ägardirektiven för Karlshamnsbostäder AB
Jens Henningsson (v) föreslår i en motion 2007-05-22 att kommunfullmäktige tar bort
första punkten i ägardirektiven under rubriken 9.2 Verksamhetsmål och vision, som lyder
"att marknadsandelarna totalt sett skall minska, företrädesvis utanför centralorten."
Motionen har remitterats till Stadsvapnet i Karlshamn AB för yttrande.
Motion samt förslag till svar intas som bilaga § 40 A-B.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Yrkanden
Carl-Eric Birgersson yrkar avslag på motionen.
Ordföranden yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå motionen
och finner att kommunstyrelsen har bifallit densamma.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
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KS § 41
Stadsvapnet § 15
2008.182
2008-03-25
2008-03-07
Godkännande av anhållan från Industrifastighets AB Munkahus om byggstart och
borgen för etapp III på Östra Piren
_____
Industrifastighets AB Munkahus har vid sitt styrelsemöte 2008-03-05 § 15, godkänt
framlagt beslutsunderlag för den planerade byggnationen av etapp III på Östra Piren samt
beslutat att anhålla om en kommunal borgen på 26 500 000 kr vid beslut om byggnation.
Vice VD Samuel Henningsson föredrog ärendet.
Med hänvisning till vad som redovisats ovan föreslås styrelsen besluta följande:
Styrelsen beslutade att hos kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna att Industrifastighets AB Munkahus inom ramen för en högsta totalkostnad
om 26 500 000 kronor bygga etapp III på Östra Piren
att Karlshamns kommun till förmån för Industrifastighets AB Munkahus ikläder sig ett
borgensansvar om 26 500 000 kronor till täckande av kostnaderna för byggandet av etapp
III på Östra Piren enligt beviljad borgensram, KF 2007-11-30 § 209.
Protokollsutdrag från Industrifastighets AB Munkahus intas som bilaga § 41.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Kommundirektören lämnar en redovisning vid sammanträdet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att Industrifastighets AB Munkahus inom ramen för en högsta totalkostnad
om 26 500 000 kronor bygga etapp III på Östra Piren
att Karlshamns kommun till förmån för Industrifastighets AB Munkahus ikläder sig ett
borgensansvar om 26 500 000 kronor till täckande av kostnaderna för byggandet av etapp
III på Östra Piren enligt beviljad borgensram, KF 2007-11-30 § 209.
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KS § 42
PoU § 26
2008-03-25
2008-02-21
Personalkostnadsuppföljning
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2008.177

Verksamhetscontroller Lena Lund redovisar personalkostnaderna för perioden januaridecember 2007.
Totalt för 2007 uppgår avvikelsen till + 5 011 kkr. Av nämnderna är det servicenämnden
(+2 765 kkr), teknik- och fritidsnämnden (+ 1 224 kkr) och socialnämnden (+ 1 177 kkr)
som redovisar störst överskott.
_____
Personal- och organisationsutskottets beslut på kommunstyrelsens vägnar:
Personal- och organisationsutskottet beslutar
att ta rapporten till dagens protokoll.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen för kännedom till dagens protokoll.
PERS
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KS § 43
AU § 26
2006.1015
2008-03-25
2008-02-26
Förslag (efter samråd) till samordning av operativa åtgärder inom
kommunkoncernens fastighetsförvaltning_____________________
Sammanfattning
En arbetsgrupp har, på kommunstyrelsens uppdrag (KS § 269/2006) studerat möjligheter
att samordna och effektivisera operativa delar av fastighetsförvaltningen inom
kommunkoncernen samt lämnat förslag därtill. Gruppens förslag har översänts på remiss
till PoU och kommunens nämnder samt hanterats inom ramen för kommunens
samverkansavtal. Utfallet av remissen, som redovisas i bilagd samrådsredogörelse, har
legat till grund för vissa revideringar i förslaget.
Det reviderade förslaget visar på åtgärder som syftar till samordning av fastighetsförvaltningen dels i kommunkoncernens bolagsdel och dels i dess förvaltningsdel. I
förslaget ingår följande åtgärder:
•
•
•

•
•
•
•

En samordningsgrupp bildas med uppgift att bereda och samordna upphandlingsärenden vad gäller fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen
Samverkan föreslås mellan Karlshamnsbostäder AB och Industrifastighets AB
Munkahus, vad gäller fastighetsskötsel
För att kraftsamla kompetens i lokalplanerings- och byggprocessen föreslås en
kompetensförstärkning inom fastighetsenheten med totalt 2,5 tjänster från utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Den vakanta tjänsten som enhetschef
vid fastighetsenheten bör dessutom besättas.
Myndighetsärenden vad gäller bostadsanpassningsbidrag föreslås handläggas i
fastighetsenheten och som nu beslutas av omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningens driftenhet föreslås tillhandahålla tjänster till övriga
nämnder/förvaltningar avseende brandlarm, inbrotts- och säkerhetslarm samt trygghetslarm enligt självkostnadsprincipen
Behov av samordnad fastighetsförvaltning, även vid Tubbarydsanläggningen och
byggnader som hör till VA-enhetens arbetsområde, med fastighetsenhetens
verksamhet, utreds och klarläggs av samhällsbyggnadschefen under våren 2008.
Kommundirektören föreslås, under våren 2008, ta initiativ till studie avseende
ytterligare möjligheter till samordnad fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen.
Studie avseende strategi och regler för uppsägning av hyrda verksamhetslokaler bör
ingå.

Skrivelse från kommundirektören intas som bilaga § 43.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Kennet Aronsson deltar ej i beslutet vid dagens sammanträde.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna det genomförda arbetet samt de förslag som utredningen presenterar
att ge kommundirektören i uppdrag att tillse att de förändringar och det fortsatta arbete
som förslaget innebär verkställs.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Kennet Aronsson och kommundirektören.
Efter diskussion föreslår ordföranden tillägget "att servicenämnden fortlöpande skall
göra avrapportering till kommunstyrelsen om det fortsatta arbetet med samordnad
fastighetsförvaltning".
Proposition
Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå
arbetsutskottets förslag och finner att styrelsen har beslutat att bifalla detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå hans
tilläggsförslag och finner att styrelsen har bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna det genomförda arbetet samt de förslag som utredningen presenterar
att ge kommundirektören i uppdrag att tillse att de förändringar och det fortsatta arbete
som förslaget innebär verkställs
att servicenämnden fortlöpande skall avrapportera det fortsatta arbetet med samordnad
fastighetsförvaltning till kommunstyrelsen.
FAST delges

kommundirektören
servicenämnden
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Medverkan i FoU-fond för fastighetsfrågor
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2008.82

Servicenämnden har vid sammanträde 2008-01-22, § 15 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att medverka i FoU-fond för fastighetsfrågor.
Bakgrund
Svenska kommunförbundet inrättade år 2000 en fond för fastighetsfrågor. Avsikten med
fonden är att
• kartlägga, dokumentera och sprida exempel från kommuner och andra
fastighetsförvaltare
• ta initiativ till och genomföra utvecklingsprojekt som främjar effektiviseringar av
kommunens lokalförsörjning
• följa forskning och utveckling såväl nationellt som internationellt och ta ansvar för att
nya kunskaper kan nyttiggöras i kommunerna
• verka för att fastighetsorganisationerna utvecklas till att vara kompetenta och
kostnadseffektiva stödfunktioner till kärnverksamheten
• verka för kompetensutveckling och kunskapsspridning.
Medlemsavgiften är 50 öre per kommuninvånare. I fonden deltar 120 kommuner. De
kommuner som deltar medverkar i styr- och referensgrupper i de olika utvecklingsprojekt
vilket ger både en personlig utveckling men också nya kunskaper.
Fonden finansierar olika typer av utvecklingsinsatser, erfarenhetsutbyte och service inom
området lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.
Fondens verksamhetsområden är
• Ekonomisk styrning
• Organisation och management
• Lokaleffektivitet
• Upphandling och beställarkompetens
• Energieffektivitet
• Informationsteknologi
• Drift och underhåll
Fastighetsservice ser det som en fördel att kommunen deltar i fondens verksamhet.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att medverka i fonden för fastighetsfrågor samt att avgiften skall betalas av
servicenämnden genom fastighetsservice.
_____
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att medverka i fonden för fastighetsfrågor samt att avgiften skall betalas av
servicenämnden genom fastighetsservice.
FAST delges

servicenämnden
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KS § 45
AU § 28
2008.116
2008-03-25
2008-02-26
Målformuleringar för kulturnämndens verksamhetsområden 2007-2010
Kulturnämnden har vid sammanträde 2008-01-31, § 6 beslutat att till kommunfullmäktige
överlämna kulturnämndens förslag till målformuleringar 2007-2010 för fastställelse.
Bakgrund
Målformuleringar bygger på det av kommunfullmäktige framtaget reglemente och
politiska program. Vägledande för arbetet har det kulturpolitiska programmet varit men
även andra program, som i vissa delar är tillämpliga inom nämndens verksamhet.
Förslag till målformuleringar intas som bilaga § 45.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa kulturnämndens förslag till målformuleringar 2007-2010.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Marco Paulsson yrkar att i förslaget till målformuleringar, sidan 2, under
Direktiv, Biblioteksenheten stryks fjärde meningen "Aktivt samarbeta vid planering inför
byggandet av ett kulturhus på Piren".
Proposition
Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Marco
Paulssons yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå
förslaget i övrigt och finner att kommunstyrelsen har bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa kulturnämndens förslag till målformuleringar 2007-2010.
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KS § 46
AU § 29
2007.873
2008-03-25
2008-02-26
Antagande av detaljplan för fastigheterna Karlshamn 5:14 och 5:15 m fl
Byggnadsnämnden har 2008-02-20 beslutat att godkänna ett förslag till detaljplan för
fastigheterna Karlshamn 5:14 och 5:15 m fl och att överlämna detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 § plan- och bygglagen.
Planområdet är beläget ca 1 km sydost om Karlshamns centrum och omfattar främst
fastigheterna Karlshamn 5:14 och 5:15 samt del av Karlshamn 5:1. Planområdet avgränsas
i norr och öster av Idrottsvägen och i väster av Skyttevägen
Syftet med detaljplanen är att ersätta del av gällande äldre detaljplan för att möjliggöra ny
bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Enligt gällande plan är marken idag avsedd
för fritidsändamål. Den nya planen medger bostadsbebyggelse i tre plan, med högsta
totalhöjd på 12 meter. Komplementbyggnader såsom garage och förråd för uppföras med
en högsta totalhöjd på 3.5 meter. Största totala byggnadsarea, (huvudbyggnader inklusive
komplementbyggnader) begränsas till 2500 m2.
Den planerade bebyggelsen vägansluts via Skyttevägen. En gång- och cykelväg tillskapas
utmed Skyttevägen och går sedan vidare genom planområdet söderut mot
Hunnemaravägen. Planen förutsätter att befintlig byggnad på fastigheten Karlshamn 5:15
rivs.
Planarbetet handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande med överhoppat
programskede.
Planhandlingar intas som bilaga § 46.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för fastigheterna Karlshamn 5:14 och 5:15 m fl enligt 5 kap. 29 § planoch bygglagen.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för fastigheterna Karlshamn 5:14 och 5:15 m fl enligt 5 kap. 29 § planoch bygglagen.
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KS § 47
AU § 30
2008-03-25
2007-02-26
KF § 10
KS § 293
AU § 278
374.2006
2007-02-05
2006-12-19
2006-11-28
Svar på motion om införande av hundrastgårdar och utökning av kärl för
hundlatrin
_________
Jens Henningsson (v) föreslår i en motion 2006-04-03
- att hundrastgårdar införs på olika platser i kommunens centrala delar
- att fler kärl för hundlatrin placeras ut.
Motionen har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för yttrande.
Nämnden ställer sig positiv till begäran om att inrätta hundrastgårdar samt att det görs en
översyn av hundlatrinerna i kommunen.
Motion samt förslag till beslut intas som bilaga § 47 A-B.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 2006-11-28:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig positiv till begäran om att inrätta hundrastgårdar samt att det görs en översyn
av hundlatrinerna i kommunen
att finansiering sker inom befintliga ramar i nämndens budget.
_____
Kommunstyrelsens beslut 2006-12-19:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig positiv till begäran om att inrätta hundrastgårdar samt att det görs en översyn
av hundlatrinerna i kommunen
att finansiering sker inom befintliga ramar i nämndens budget.
_____
Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar 2007-02-05:
Yrkande
Jens Henningsson tackar för ett bra bemötande av motionen och yrkar – med instämmande
av Eva Olsson-Bengtsson – bifall till motionen.
Anna Wihlstrand yrkar att det skall vara "koppeltvång utanför hundrastgården".
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Carl-Eric Birgersson - med instämmanden av Alexander Wendt och Peter Schönström yrkar "att det görs en översyn av hundlatrinerna i kommunen och att finansiering sker inom
befintliga ramar i nämndens budget".
Sven-Åke Svensson - med instämmande av Leif Håkansson och Anders Englesson - yrkar
återremiss av ärendet och anger följande motivering;
"att ärendet återremitteras för att undersöka möjligheten till mer central
placering i Karlshamns city, ev. miljöpåverkan och de ekonomiska kostnaden
för byggande och drift och att i övrigt lämna besked för kostnad av att fler
hundlatriner "korgar" uppsätts."
Anna Wihlstrand återtar sitt yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på huruvida kommunfullmäktige vill avgöra ärendet vid
dagens sammanträde eller ej och finner att kommunfullmäktige har beslutat att avgöra
ärendet vid ett senare tillfälle med hänvisning till Sven-Åke Svenssons yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-05:
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att undersöka
möjligheten till mer central placering i Karlshamns city, ev. miljöpåverkan och de
ekonomiska kostnaden för byggande och drift och att i övrigt lämna besked för
kostnad av att fler hundlatriner "korgar" uppsätts.
______
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Ulf Olsson, har i tjänsteskrivelse
2008-02-12 anfört följande;
Bakgrund
"I svar på rubricerad motion angavs gamla skriskobanan i Solgårda som tänkbar plats
för en hundrastgård. Kommunfullmäktige återremitterade emellertid ärendet till
kommunstyrelsen "för att undersöka en mer central placering i Karlshamns city,
eventuell miljöpåverkan och kostnaden för byggande och drift samt att i övrigt
lämna besked för kostnad för att sätta upp fler hundlatriner". Kommunstyrelsen remiterade
ärendet vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för förslag till genomförande och
finansiering.
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Kompletering 2008-01-22
Med hänvisning till de svar på rubricerad motion som gatuingenjör Dennis Andersson
lämnade i en skrivelse daterad 2006-10-05 ges följande kompletteringar:
Alternativ placering av hundrastgård:
I anslutning till Sternöplanen. Specifikation enligt Dennis Andersson skrivelse.
Anläggningskostnaden beräknas till cirka 165.000 kronor, årlig driftskostnad cirka 45.000
kronor. Tillkommer i förhållande till Solgårda, kostnad för nätstängsel, cirka 300/meter (x
cirka 400 meter = 120.000 kronor).
Fördelar:
Sternöplanen är tillgänglig via GC-väg från centrala Karlshamn. Plana markytor.
Intilliggande bebyggelse störs inte av eventuell hundrastgård.
Nackdelar:
Olika aktörer använder Sternöplanen, risk för intressekonflikter. Intilliggande skola
(Sternöskolan) bedriver regelbundet verksamhet på planen, denna aspekt måste
beaktas.
Miljöpåverkan:
Hundrastgården bedöms av miljöingenjören kunna anläggas på/vid Sternöplanen utan
negativ miljöpåverkan.
I övrigt finns ingen lämpligt markområde i "Karlshamns city" som motsvarar Svenska
kennelklubbens rekommendationer för en hundrastgård och som redovisats i Dennis
Anderssons skrivelse.
Kostnaden för fler hundlatriner:
Varje ny hundlatrin kostar ca. 1000 kr i inköp och uppsättning. Driftskostnaden uppgår
till ca 500 kr/år."
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 2008-02-26:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionens första att-sats "att hundrastgårdar införs på olika platser i kommunens
centrala delar"
att bifalla motionens andra att-sats och anslå 25 000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag
till förfogande för inköp av fler kärl för hundlatrin.
_____
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Kommunstyrelsens protokollsanteckningar 2008-03-25:
Yrkande
Jens Henningsson yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Jens Henningsssons
yrkande beträffande den första att-satsen och finner att kommunstyrelsen har bifallit
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå den andra
att-satsen och finner att kommunstyrelsen har bifallit densamma.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionens första att-sats "att hundrastgårdar införs på olika platser i kommunens
centrala delar"
att bifalla motionens andra att-sats och anslå 25 000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag
till förfogande för inköp av fler kärl för hundlatrin.
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2007.239

Kommuninnevånaren Sven Thulin, har i e-mail 2007-02-14 anfört följande;
"Till den som känner sig manad!
Det är tråkigt att se alla dessa fimpar slängda på gatorna. Kommunen skall ha
en eloge för sin renhållning på kommunens område men tyvärr är det sämre
ställt på de privata. På några ställen finns det fimp-lådor, men de är svarta och
syns dåligt, speciellt på dygnets mörka tid. Mitt förslag är: Låt kommunen
tillverka 20 fimp-lådor, måla dem gula med en fimp-symbol och erbjud de
privata fastighetsägarna, som har renhållningsansvar för sina trottoarer,
lådorna till självkostnad. Lämpliga platser: utanför apoteket, Flaggenentrén,
busshållplatsen vid flaggen, restaurangerna vid kungsgatan, Rådhusgatan,
Ronnebygatan m.fl. samt varuhusen och Biblioteket."
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Ulf Ohlsson, har i
skrivelse 2008-03-11 uppgivit följande;
"Tack för din skrivelse avseende fimpar på våra gator. Jag vill samtidigt be om ursäkt för
den långa tid du fått vänta på svar. Det är vår ambition att hantera ärenden betydligt
snabbare än vad som blivit fallet i detta ärende. P.g.a. personalförändringar har ärendet
fallit mellan stolarna.
Som du påpekar är det ett problem med nedskräpning genom fimpar, papper
och
annat som slängs på marken i stället för i för ändamålet avsedda papperskorgar.
Kommunen har i budget 2008 anvisat medel för utökad renhållning av de offentliga
platserna, vilket är vår förhoppning att det skall ge medborgarna en renare stad.
Vidare förs en positiv dialog mellan kommunen och fastighetsägare/näringsidkare
om renhållningen av stadens gator och trottoarer. Papperskorgar och fimplådor ingår som
ett hjälpmedel för att nå våra mål."
_____
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att instämma i förvaltningschefen för samhällsbyggnadschefen, Ulf Ohlssons yttrande
enligt ovan och överlämna detsamma som svar på Sven Thulins medborgarförslag.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Hélène Nordin och kommundirektören.
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att instämma i förvaltningschefen för samhällsbyggnadschefen, Ulf Ohlssons yttrande
enligt ovan och överlämna detsamma som svar på Sven Thulins medborgarförslag.
ÖVR delges

Sven Thulin
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Blekingetrafikens marknadsplan 2009-2011
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2008.064

Projektledare Lennart Henriksson har i skrivelse 2008-03-03 uppgivit följande:
Blekingetrafiken har översänt förslag till marknadsplan för åren 2009-2011.
Marknadsplanen skall fastställas av bolagsstämman den 17 april.
Blekingetrafiken önskar ägarnas synpunkter på föreslaget senast den 31 mars.
Förslaget till marknadsplan beskriv och kommenteras i valda delar med
hänvisning till kommunens perspektiv i bilaga.
Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att som svar på Blekinge-trafikens
önskan om synpunkter på förslaget till Marknadsplan för åren 2009-2011,
avge yttrande enligt nedan.
Förslag till yttrande
Karlshamns kommun har tagit del av förslaget till marknadsplan för åren
2009-2011 och anser att dokumentet väl beskriver verksamheten, dess
problem och utvecklingspotential.
Karlshamns kommun anser att en väl fungerande kollektivtrafik är ytterst
betydelsefull för en hållbar utveckling av samhällets funktioner och
kommuninnevånarnas resebehov.
En utveckling och successiv förbättring av kollektivtrafiken enligt förslaget
till marknadsplan bör aktivt kunna bidra till att minska koldioxid-utsläppen
och annan negativ påverkan som privatbilismen medför.
Trots förslaget innebär en betydande ökning av ägartillskottet för kommunens
räkning är den föreslagna inriktningen, att minska upplös-ningstakten av
bolagets reserver, att föredra framför alternativen.
Karlshamns kommun har på olika sätt genom åren aktivt medverkat för att
förbättra villkoren för kollektivt åkande och kommunen är beredd att fortsätta
på denna inslagna väg.
Det är angeläget att fortlöpande se över linjesträckningen för busstrafiken. En
"stadslinje" med minibussar till externa affärscentra, arbetsområden och
större bostadsområden bör utredas och prövas under planperioden. Vidare är
det viktigt att den föreslagna busstrafiken till Växjö via Tingsryd kommer
igång så snart som möjligt.
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Det nuvarande biljettsystemet och taxesättningen upplevs av många som
krånglig och svårbegriplig. Det är viktigt att det arbete med översyn som skall
göras, leder till system som är enkla för brukarna att använda och förstå.
Taxesättningen måste också bli tillräckligt attraktiv för att stimulera till ökat
åkande med kollektivtrafiken.
Karlshamns kommun anser det värdefullt att det går att manuellt få
information om trafiken och att kunna köpa biljetter på Resecentrum i
Karlshamn, i likhet med vad som gäller på de övriga huvudorterna.
Kommunen är beredd at på olika sätt medverka till att så blir fallet.
Med beaktande av ovanstående synpunkter ställer sig Karlshamns kommun
positiv till de riktlinjer, principer och ekonomiska ramar som anges i
Blekingetrafikens förslag till marknadsplan för åren 2009-2011.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Ordföranden deltar ej i behandlingen av detta ärende.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med förslaget.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Ordföranden deltar ej i behandlingen av detta ärende. Rolf Tholén tjänstgör som
ordförande.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med förslaget.
YTTR delges

Blekingetrafiken AB
Lennart Henriksson
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Internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen
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2008.169

Enligt reglementet för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämnder och styrelser tillse
att arbetet med den interna kontrollen organiseras inom sina respektive
verksamhetsområde samt att det antas regler och anvisningar för densamma.
Förslag till internkontrollplan 2008
1. granskning av hur delegationsordningen efterlevs och om den är aktuell och funktionell
(stickprov på 20 stycken beslut)
2. ramavtal, uppföljning av att dessa används genom kontroll av tre stycken av större
betydelse
3. upphandlingsförfarandet, genom stickprov av större upphandlingar kontrollera att
regelverket följs
Ansvarig för granskningen
1. kanslichef
2. ekonomichef
3. ekonomichef
Rapportering
Ska ske genom skriftlig rapport i samband med delårsrapport och årsredovisning.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ovanstående beskrivning av organisation av den interna kontrollen samt plan för
densamma för 2008.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ovanstående beskrivning av organisation av den interna kontrollen samt plan för
densamma för 2008.
FIN

delges

kommunstyrelsens verksamheter
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Verksamhetsplan för extraordinär händelse
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Miljö- och säkerhetssamordnaren har i skrivelse 2008-02-20 uppgivit följande:
När representanter från räddningstjänsten den 11 januari 2008 informerade
kommunens krisledningsnämnd (motsv. KSAU) om bl.a. extraordinära
händelser redovisades räddningstjänstens "Verksamhetsplan för extraordinära
händelser 2007 – 2010 samt verksamhetsplan för 2008".
För att bl.a. genomföra de åtgärder som redovisas i planen har kommunen
erhållit en ersättning från Krisberedskapsmyndigheten, under 2007 på
757 430 kr.
Vid räddningstjänsten redovisning framhölls, och accepterades, dels att det är
först för budgetåret 2008 som en fullständig redovisning kan göras hur
nämnda ersättning har använts dels att det för innevarande mandatperiod ej är
möjligt att fastställa en plan för hur kommunen skall hantera en extraordinär
händelse.
Verksamhetsplanen är fastställd av direktionen för räddningstjänsten.
För genomförande av planen sker en regelbunden kontakt med
räddningstjänsten både när det gäller arbetet i säkerhetsgruppen,
krisarbetsgruppen och fastställande av tider för övning och utbildning.
Samarbetet med räddningstjänsten fungerar till full belåtenhet.
Riskmedvetenheten har ökat hos såväl förtroendevalda som tjänstemän.
Förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga denna rapport till dagens protokoll.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga denna rapport till dagens protokoll.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Kenneth Hake och kommundirektören.
Kommunstyrelsens beslut:
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Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga denna rapport till dagens protokoll.
ÖVR
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Yttrande över överklagat ärende, Västblekinge Miljö AB tillstånd till befintlig och
ändrad verksamhet avseende hantering av avfall på avfallsanläggningen i Mörrum
Miljö- och säkerhetssamordnaren har i skrivelse 2008-02-20 uppgivit följande:
Rubricerat ärende har översänts från Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, med
möjlighet för kommunstyrelsen att yttra sig.
Miljödomstolen har i dom den 18 december 2007 lämnat tillstånd till befintlig
och ändrad verksamhet avseende hantering av avfall på avfallsanläggningen i
Mörrum (VMAB).
Domen har överklagats av såväl länsstyrelsen som VMAB.
Kommunstyrelsen har tidigare i den s.k. kompletteringsremissen framhållit att
ett avtal bör finnas mellan VMAB och teknik - och fritidsnämnden, som
reglerar mottagandet av lakvattnet till Mörrums avloppsreningsverk. Ett
dylikt avtal håller nu på att tas fram.
Miljöförbundet Blekinge Väst har även fått detta ärende, med möjlighet att
yttra sig.
Bedömning.
Efter att ha tagit del av Miljödomstolens dom bedömer undertecknad, ur ett
allmänt kommunalt perspektiv, att domen i stort är skälig. Sett ur denna
synpunkt finns inget skäl att tillstyrka de yrkanden som länsstyrelsen har
framfört i sitt överklagande.
Förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att framhålla att med hänvisning till ovanstående anser styrelsen att
miljödomstolens dom, i stort, är skälig.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att framhålla att med hänvisning till ovanstående anser styrelsen att miljödomstolens dom,
i stort, är skälig.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
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Ordföranden deltar ej i behandlingen av detta ärende. Rolf Tholén tjänstgör som
ordförande.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att framhålla att med hänvisning till ovanstående anser styrelsen att miljödomstolens dom,
i stort, är skälig.
MILJÖ delges

Miljööverdomstolen (2 ex)
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Ljusgestaltning - konstnärlig utsmyckning
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2007.620

Under hösten 2006 genomfördes en utbildning i Karlshamn: Ljussättning av det offentliga
rummet. Solweig Jansson arbetade med inriktning att skapa en bra allmänbelysning samt
att lyfta fram sevärda saker som finns i vår miljö. Flera förslag på ljussättning förevisades
bland annat vid Hinsetunneln, Åstråket, Resecentrum och Kyrktornet.
Förslaget remitterades till kulturnämnden, byggnadsnämnden och teknik- och
fritidsnämnden för yttrande. En sammanställning av yttrandena intas som bilaga § 45.
Vid dialogmöte mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen 2008-02-27 har man
gemensamt kommit fram till att i ett första skede gå vidare med "Åstråket" med
början i norr vid den s.k. såpebruksbron.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att det fortsatta arbetet med ljusgestaltning i första hand ska ske utmed Mieån, från
"Såpebruksbron" till Östra Piren, och då särskilt beakta möjligheten till effektbelysning av
broarna
att det fortsatta arbetet ingår i byggnadsnämndens uppdrag med stadsmiljöprogrammet
att konkreta förslag samordnas med teknik- och fritidsnämnden och
att eventuella behov av anslag framställs i budget.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Ordföranden redogör för kompletterande uppgifter i ärendet som Solweig Jansson
översänt.
Ordföranden föreslår att ett samråd tas med Karlshamns församling i ärendet vad avser
ljussättning på kyrktornen..
I ärendet yttrar sig även Hélène Nordin.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
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att det fortsatta arbetet med ljusgestaltning i första hand ska ske utmed Mieån, från
"Såpebruksbron" till Östra Piren, och då särskilt beakta möjligheten till effektbelysning av
broarna
att det fortsatta arbetet ingår i byggnadsnämndens uppdrag med stadsmiljöprogrammet
att konkreta förslag samordnas med teknik- och fritidsnämnden och
att eventuella behov av anslag framställs i budget och
att ett samråd tas med Karlshamns församling vad gäller ljussättning på kyrktornen.
TEKN delges

byggnadsnämnden
teknik- och fritidsnämnden
Solweig Jansson

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 4

Kommunstyrelsen

2008-03-25

KS § 54
AU § 46
2008-03-25
2008-03-11
Regionalt Livsmedelscentrum i Karlshamn - projektansökan
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2007.645

Näringslivschefen har i skrivelse 2008-03-05 uppgivit följande:
Med hänvisning till bifogat underlag, där en sammanfattad redovisning av
projektet har gjorts av projektledare för förstudien Johan Sandberg,
överlämnar Näringslivsenheten underlaget för politiskt ställningstagande.
För den som vill ta del av projektbeskrivningen samt EU-ansökan finns
handlingarna att tillgå på Kommunledningsförvaltningens kansli.
Kommunledningsförvaltningen, näringslivsenheten föreslår att
kommunstyrelsen beslutar
att ovan redovisad projektansökan inlämnas till Nutek
att medfinansiering av projektet sker via anslag ur kommunstyrelsens
förfogande medel och tillförs Näringslivsenhetens verksamhet nr. 22752 (EUprojekt, Livsmedelscentrum).
Projektredovisning intas som bilaga § 54.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att inlämna projektansökan till Nutek
att medfinansiering av projektet sker med medel ur kommunstyrelsens anslag till
förfogande och tillförs näringslivsenhetens verksamhet nr 22752 (EU-projekt,
Livsmedelscentrum).
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig kommundirektören, Kennet Aronsson, Hélène Nordin och Per-Ola
Mattsson.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att inlämna projektansökan till Nutek
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att medfinansiering av projektet sker med medel ur kommunstyrelsens anslag till
förfogande och tillförs näringslivsenhetens verksamhet nr 22752 (EU-projekt,
Livsmedelscentrum).
FIN delges näringslivschefen
ekonomichefen
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Ansökan om bidrag til UFs verksamhet för 2008
Näringslivschefen har i skrivelse 2008-03-05 uppgivit följande:
Med hänvisning till bifogat underlag, ansöker UF (Ung Företagsamhet) om
bidrag för sin verksamhet för 2008, bidraget är en krona per invånare. Under
2007 bidrog Karlshamns kommun med 31 110 kronor till UFs verksamhet.
Näringslivsenheten ser positivt på UFs verksamhet och enheten anser att
Karlshamns kommun bör fortsätta att stödja verksamheten för att stimulera
entreprenörskap och företagsamheten för ungdomar på gymnasiet. Detta
ligger helt i linje med det Näringspolitiska programmet och dess intentioner.
Kommunledningsförvaltningen, näringslivsenheten föreslår att
kommunstyrelsen beslutar
att ge bidrag till UFs verksamhet
att finansiering sker inom ramen för Näringslivsenhetens budget.
Ansökan intas som bilaga § 55.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ge bidrag till UFs verksamhet för 2008 med en krona per invånare
att finansiering sker inom ramen för näringslivsenhetens budget.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ge bidrag till UFs verksamhet för 2008 med en krona per invånare
att finansiering sker inom ramen för näringslivsenhetens budget.
FIN delges näringslivschefen
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Länsrapport 2007 på alkohol-, tobaks- och folkhälsoområdet
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Bakgrund
Länsstyrelsen har ett uppföljningsansvar gentemot Statens Folkhälsoinstitut rörande
alkohol-, tobak- och folkhälsofrågor. Länsstyrelsen har även uppgifter knutna till den
nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador och skall bistå folkhälsoinstitutet med undantag för den nationella tillsynen. Länsstyrelsen skall årligen lämna vissa
uppgifter, statistik med mera till Statens Folkhälsoinstitut i form av en länsrapport.
Uppgifterna avser i huvudsak alkohollagens ansvarsområden som till exempel tillståndsprövning, tillsyn och utvecklingstendenser, men innehåller också frågor som rör
situationen på tobaksområdet och om kommunernas förebyggande arbete. Uppgifterna till
länsrapporten inhämtas från kommunerna, tullen och polisen.
Länsstyrelsen redovisar frågorna kommunvis direkt till Statens Folkhälsoinstitut och gör
även en sammanställning för hela länet som också redovisas till folkhälsoinstitutet. Denna
sammanställning återförs till kommunerna i form av en länsövergripande års-rapport.
Uppgiftslämnandet kan ses som ett led i arbetet med att kartlägga och följa upp
kommunernas pågående arbete i enlighet med den nationella handlingsplanen för att
förebygga alkoholskador. Kommunernas alkoholhandläggare skall till kommunstyrelsen
redovisa de svar som lämnats i länsrapporten.
Alkoholhandläggaren, restauranginspektören och vik. folkhälsosamordnaren har
överlämnat följande rapport, bilaga § 56.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
ÖVR
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Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd, framtagande av riktlinjer för tillsyn
av alkohollagen samt revidering av alkohol- och drogpolitiskt program - begäran om
förlängd tid att avge yttrande________________________________
Ordföranden i folkhälsorådet, Suzanne Svensson har i skrivelse 2008-03-04 uppgivit
följande:
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2006-12-19 § 279; Förslag till
revidering av riktlinjer för serveringstillstånd, framtagande av riktlinjer för
tillsyn av alkohollagen samt revidering av alkohol- och drogpolitiskt
program, i vilket KS uppdrog åt;
•
•

alkoholhandläggaren att under år 2007 arbeta fram riktlinjer för tillsyn av
servering av alkoholdrycker och handel med folköl, samt
folkhälsosamordnaren att under år 2007 revidera kommunens alkoholoch drogpolitiska program.

Enligt kommunstyrelsens (2007-12-18 § 341) beslut blev alkoholhandläggaren och folkhälsosamordnaren beviljade förlängd tid att avge yttrande
till den 31 mars 2008.
Folkhälsorådet har för avsikt att skicka det reviderade alkohol- och drogpolitiska programmet på remiss till polismyndigheten i Blekinge samt
följande berörda nämnder; socialnämnden, BUS-nämnden,
gymnasienämnden, kulturnämnden samt teknik- och fritidsnämnden.
Av denna anledning begär undertecknad att tidpunkt för ovan lämnade
uppdrag förlängs ytterligare och överlämnas till Kommunstyrelsen senast den
30 april.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ytterligare förlängd tid till den 30 april 2008 att avge yttrande.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ytterligare förlängd tid till den 30 april 2008 att avge yttrande.
REGL delges

alkoholhandläggaren
folkhälsosamordnaren
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Verksamhetsberättelse 2007 för folkhälsorådet
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Folkhälsorådet har vid sammanträde 2008-02-14, § 4 beslutat att godkänna
Verksamhetsberättelse 2007, att lägga ut densamma på folkhälsans hemsida och att
överlämna den till kommunstyrelsen för kännedom.
Verksamhetsberättelsen intas som bilaga § 58.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta rapporten för kännedom till dagens protokoll.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta rapporten för kännedom till dagens protokoll.
ÖVR
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Förslag till arbetsgrupp och arbetsmodell för översyn av kommunens handikapppolitiska program______________________________________________________
Bakgrund
Arbetet med att genomföra en översyn av det handikappolitiska programmet från 2001, har
initierats av kommunstyrelsen genom beslut § 11, 2008-01-22.
I beslutet lämnades uppdrag till byggnadsnämndens vice ordförande Göran Svensson (s)
att leda en arbetsgrupp för ändamålet. Senast den 1 mars 2008 ska ett förslag lämnas till
kommunstyrelsen om arbetsgruppens sammansättning, arbetsmetodik och tidplan.
Ett förslag till reviderat program ska presenteras för kommunstyrelsen senast i september
2008.
Förslag till arbetsgrupp och arbetsmodell intas som bilaga § 59.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till arbetsgrupp samt arbetsmodell för arbetet med översyn av
handikappolitiska programmet.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till arbetsgrupp samt arbetsmodell för arbetet med översyn av
handikappolitiska programmet.
PLAN delges

Göran Svensson
Bernt Ibertsson
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Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl (brytningsområdet på Stärnö) förlängd tid_____________________________________________________
Byggnadsnämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde
2008-02-20:
Kommunfullmäktige tog 2001-03-05, § 31 ett rambeslut avseende framtida
bergtäkt på Stärnö. I beslutet fastlades ramar och principer som grund för
framtida markanvändning, planering och exploatering inom det område på
Stärnö som direkt eller indirekt påverkas av bergtäktsverksamheten. I
rambeslutet framgår bland annat att all bergtäktverksamhet på Stärnö ska vara
avslutad och efterbehandlad år 2008 (har i fullmäktigebeslut 2005-12-05, §
161 ändrats till 2011-12-31). Vidare gavs åt byggnadsnämnden uppdrag att
upprätta detaljplan för ett område begränsat av i huvudsak nuvarande brytningsområde med Boövägen i söder och Draget i norr, samt området vid
småbåtshamnen Stärnö Vindhamn – tennishallen – fram till bron över till
Boön och ett område väster om Södra Stärnövägen. I rambeslutet framgår
vidare bland annat att detaljplanens syfte ska vara att lägga fast framtida
markanvändning inom planområdet. Inriktningen på planarbetet ska vara
bostadsändamål, område för turism, fritid och kultur samt verksamheter
kopplade till dessa. I detaljplanen ska även väg- och cykelvägsfrågor behandlas. Detaljplanen och dess principer ska vara styrande för bergtäktens
efterbehandling.
För att uppfylla kommunfullmäktiges begäran påbörjades arbetet med
detaljplaneläggningen under 2004. I en planutredning utreddes
förutsättningarna för hela Stärnöhalvön med fokus på täktområdet. Därefter
togs ett program för detaljplan fram för det aktuella planområdet.
Byggnadsnämnden godkände 2004-11-03, § 271 upprättat program för detaljplan, daterat den 19 maj 2004 och reviderat den 28 oktober 2004.
Planprogrammet avser att i ett första skede utgöra underlag för en
detaljplaneläggning som ska syfta till att gestalta det återställda landskapet i
en skala som samspelar med Boön och viken. Avsikten med detaljplanen är
främst att vara styrande för efterbehandlingen av bergtäkten. Detaljplanen
avser därmed inte omfatta hela det område som programmet omfattade. Av
taktiska skäl valdes alltså att gå vidare med en detaljplan som behandlar
endast landskapsbehandling och trafiksituation medan möjliga verksamhetseller bostadsområden endast definieras, men inte är tänkta att ingå i den första
detaljplanen. Syftet är att skapa en första detaljplan som fungerar som
underlag för återställningsarbetet men som inte är beroende av att framtida
nyttjandebehov är känt på annat sätt än genom inriktningen enligt
rambeslutet. Den kan sedan kompletteras med projektspecifika detaljplaner
efterhand som aktuella projekt väcks. På så sätt blir inte den för återställningsprocessen nödvändiga detaljplanen

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 4

Kommunstyrelsen

2008-03-25

99

beroende av vad som skall hända i området i framtiden. Detta är dock en viss
avvikelse från fullmäktiges ursprungliga uppdrag till byggnadsnämnden.
Ett förslag till samrådshandling togs fram under slutet av 2004 och
presenterades för byggnadsnämnden i december för beslut om samråd.
Byggnadsnämnden beslutade dock istället att ge stadsmiljöavdelningen i
uppgift att utreda förutsättningarna för att vattenfylla, eventuellt öppna
täkterna ”Timmerterminalen” och ”Marinan” på Stärnö. Då vatten-tredningen
presenterades beslutades bland annat att utöka presenterat planområde till att
också omfatta framtida vattenområden, det vill säga täkterna
"Timmerterminalen" och "Marinan" samt att en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, skulle tas fram för planområdet.
En miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan, daterad 2006-10-26, är
upprättad. Därefter har också en kanalutredning, daterad 2007-05-23,
genomförts.
”Skrivelse från stadsarkitekt Emina Kovacic föreligger enligt följande:
På grund av rådande personalsituation inom planenheten har inte möjlighet
funnits att fullfölja planarbetet under utsatt tid.
Med anledning härav ber stadsmiljöenheten om anstånd med färdigställandet
av detaljplanen till och med 2010-06-30.”
Byggnadsnämndens beslut:
Byggnadsnämnden antar Emina Kovacics skrivelse enligt ovan som sin egen
och översänder densamma till kommunfullmäktige för beslut om förlängd tid
för framtagande av detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl
(brytningsområdet på Stärnö) till 2010-06-30.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja förlängd tid för framtagande av detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl
(brytningsområdet på Sternö) till 2009-12-31.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att bevilja förlängd tid för framtagande av detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl
(brytningsområdet på Sternö) till 2009-12-31.
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AU § 53
2008-03-25
2008-03-11
Granskning av kvalitetsarbetet inom Vårdförbundet Blekinge

101

2008.138

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har på uppdrag av revisorerna i
Vårdförbundet Blekinge granskat kvalitetsarbetet inom Vårdförbundet Blekinge.
Revisorerna i Vårdförbundet önskar direktionen svar på vilka åtgärder den avser vidta
avseende följande områden:
• Övergripande kvalitetsarbete
• Uppföljning av den interna kvaliteten
• Kopplingen mellan prestation, ekonomi och kvalitet
Revisionsrapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige.
Rapporten intas som bilaga § 61.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta rapporten för kännedom till dagens protokoll.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta rapporten för kännedom till dagens protokoll.
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AU § 54
2008-03-25
2008-03-11
Svar på motion ang naturreservat i området Stärnö-Boön

102

2007.495

Anders Englesson (mp) föreslår i en motion 2007-04-02 att Karlshamns kommun tar
initiativ till att bilda ett kommunalt naturreservat i området Stärnö-Boön.
Motionen har behandlats av kommunfullmäktige 2007-11-05, § 188 varvid beslutades "att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning i enlighet med Anders
Englessons återremissyrkande att konsekvenserna utreds ytterligare".
Förvaltningssamordnare Bernt Ibertsson har upprättat en konsekvensbeskrivning i enlighet
med härmed och överlämnar densamma för vidare politisk behandling och beredning i det
aktuella ärendet.
Motion och förslag till svar med konsekvensbeskrivning intas som bilaga § 62 A-B.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna den konsekvensbeskrivning som ingivits i ärendet
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om möjligheter till bildande av
naturreservat på Stärnö och Boön mer i detalj och då i samverkan med länsstyrelsen och
det berörda föreningslivet
att verka för att utredningen om möjligt kopplas till pågående studie om Biosfärområde för Blekingeskärgården
att utredningen ska analysera de aspekter som redovisas ovan
att utredningen presenteras för kommunstyrelsen senast hösten 2008 samt
att motionen därmed anses vara besvarad.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna den konsekvensbeskrivning som ingivits i ärendet
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att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om möjligheter till bildande av
naturreservat på Stärnö och Boön mer i detalj och då i samverkan med länsstyrelsen och
det berörda föreningslivet
att verka för att utredningen om möjligt kopplas till pågående studie om Biosfärområde för Blekingeskärgården
att utredningen ska analysera de aspekter som redovisas ovan
att utredningen presenteras för kommunstyrelsen senast hösten 2008 samt
att motionen därmed anses vara besvarad.
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KS § 63
AU § 55
2007.846
2008-03-25
2008-03-11
Överföring av medel från kulturnämndens budget till teknik- och fritidsnämnden
budget för hantering av stöd till idrottens studie, bildnings- och utbildningsverksamhet____________________________________________________________
Teknik- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2008-02-27, § 39 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att 200 000 kr från kulturnämndens budget 2008, Bidrag till frivillig
bildningsverksamhet, överförs till teknik- och fritidsnämndens budget.
Bakgrund
Med anledning av riksdagens beslut om propositionen "Lära, växa förändra" har
regeringen i dialog med SISU Idrottsutbildarna, Riksidrottsförbundet, Folkbildnings-rådet,
prövat möjligheten att statens stöd till idrottens studie, bildnings- och utbildningsverksamhet ska gå via idrotten och inte via folkbildningsanslaget. Även på regional nivå
har man valt att lyfta ut SISU från de övriga studieförbunden. Därför föreslås att
hanteringen av stöd till idrottens studie, bildnings- och utbildningsverksamhet i
Karlshamns kommun överförs från Bidrag till frivillig bildningsverksamhet med
200 000 kronor från kulturnämndens till teknik- och fritidsnämnden. I Kulturnämndens
rambudget för år 2008 ryms SISU:s bidragsdel.
Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden intas som bilaga § 63.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 200 000 tkr från kulturnämndens budget 2008, Bidrag till frivillig bildningsverksamhet, överförs till teknik- och fritidsnämndens budget.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 200 000 tkr från kulturnämndens budget 2008, Bidrag till frivillig bildningsverksamhet, överförs till teknik- och fritidsnämndens budget.
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KS § 64
AU § 56
2008-03-25
2008-03-11
Bolagsstämmor per capsulam i kommunkoncernens bolag
Enligt aktiebolagslagens 7 kap 1 § regleras aktieägarens rätt att besluta i bolagets
angelägenheter, denna rätt utövas vid bolagsstämman. I nämnda kapitel och i
bolagsordningen finns en del formregler om stämman som har till syfte att skydda
aktieägarna mot överrumpling och skydda deras rätt att delta i beslutsfattande i
bolaget. Det rör sig om regler om hur kallelse skall ske till stämma, vilka handlingar som
skall utsändas och hur förfarandet skall gå till på stämmosammanträdet.
Det är
möjligt att frångå dessa formregler i aktiebolag med endast en eller några
få
aktieägare. Det anses fullt tillåtet att i stället för att hålla faktiska förhandlingar
vid
en bolagsstämma, cirkulera ett stämmoprotokoll där aktieägarna skriver under protokollet.
Så sker ofta i bolag med endast ett fåtal aktieägare. Om en ägarrepresentant är utsedd av
kommunfullmäktige, och instruerad hur vederbörande skall agera, är
det full
möjligt att hålla bolagsstämman Per capsulam, (som på latin betyder ungefär "per brev",
är ett beteckning på beslut som tas utan att medlemmarna i en styrelse eller motsvarande
organ behöver kallas till sammanträde). Ägarrepresentanten ges en fullmakt genom det
beslut som fattats av kommunfullmäktige och är därmed ensam
om att kunna rösta på bolagsstämman.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bolagsstämmor i Stadsvapnet i Karlshamn AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns
Hamn AB, Karlshamns Kajer AB, Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Elförsäljning
AB, samt Industrifastighets AB Munkahus AB skall hållas
per capsulam.
att ägaren dvs. kommunfullmäktige skall låta sig representeras av kommunfullmäktiges presidium i enlighet med det förslag som kommunfullmäktiges valberedning
förelägger kommunfullmäktige för beslut.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Hélène Nordin.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att bolagsstämmor i Stadsvapnet i Karlshamn AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns
Hamn AB, Karlshamns Kajer AB, Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Elförsäljning
AB, samt Industrifastighets AB Munkahus AB skall hållas
per capsulam i bolagsstämmor fr o m verksamhetsåret 2007
att ägaren dvs. kommunfullmäktige skall låta sig representeras av kommunfullmäktiges presidium i enlighet med det förslag som kommunfullmäktiges valberedning
förelägger kommunfullmäktige för beslut.
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KS § 65
2008-03-25
Uppdatering av vänortsavtal mellan Karlshamns kommun och staden Stade
I samband med Schwedenwoche/Altstadtfest i Stade, juni 2007 diskuterade representanter
från Karlshamns och Stades kommunledningar en uppdatering av den nuvarande urkunden
från 1984 som utgör vänortsavtal mellan städerna.
Uppdateringen av nuvarande urkund genomförs med syfte att utveckla vänortssam-arbete i
ett gränslöst Europa. Representanter från Karlshamn och Stade har uttryckt sin vilja att
konkretisera vänortssamarbetet mellan städerna. Det är båda parternas förhoppning att det
uppdaterade avtalet skall bidra till en positiv utveckling av det nuvarande samarbetet och
resultera i ett ökat utbyte inom de i avtalet omnämnda fokusområdena.
Förslag till nytt vänortsavtal intas som bilaga § 65.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna nytt förslag till vänortsavtal mellan Karlshamns kommun och staden Stade,
Tyskland.
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KS § 66
2008-03-25
Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar
Ordföranden meddelar att anmälningar om beslut som fattats på kommunstyrelsens vägnar
föreligger i form av dels avskrift av arbetsutskottets protokoll från sammanträden den 26
februari och 11 mars, dels avskrift av personal- och organisationsutskottets protokoll från
sammanträden den 7, 14 och 21 februari och den 6 mars, Folkhälsorådets protokoll från
sammanträde 2008-02-14, Brottsförebyggande rådets protokoll från sammanträde 200803-13 och dels följande delegationsbeslut:
Kommunledningsförvaltningen
Beslut om ändrad organisationsstruktur då mer än en förvaltning berörs
Upphandling av programtidning för Östersjöfestivalen
Anställning av informationschef
Förordnande av Campingföreståndare
Anställning av Assisterande Campingföreståndare
Avstängning av anställd inom omsorgsförvaltningen
Upphandling av personal- och lönesystem
Upphandling av skärgårdstrafik Matvik - Tärnö 2008-2010
4/2008
5/2008
6/2008
7/2008

Borgen för lån, Karlshamnsbostäder
Borgen för lån, Karlshamns Hamn AB
Borgen för lån, Karlshamn Energi AB
Borgen för lån, Industrifastighets AB Munkahus

Förköpsärenden §§ 9-19 2008
Skadeståndsärende § 4. 2008.
2008/170 Tillfälligt serveringstillstånd
2008/111 Permanent serveringstillstånd
2008/110 Permanent serveringstillstånd

Protokoll från kommunens helägda bolag
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Industrifastighets AB Munkahus
Karlshamnsbostäder AB
Industrifastighets AB Munkahus
Stadsvapnet i Karlshamn AB

2008-02-01, nr 1
2008-02-06, nr 1
2008-02-14, nr 2
2008-03-05, nr 2
2008-03-07, nr 2
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Utbildningsförvaltningen
Delegation och vidaredelegation i personalärenden, november 2007- februari 2008.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Delegation och vidaredelegation i personalärenden, februari 2008.
Förordnande av fastighetschef.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Protokollen och delegationsbesluten läggs till handlingarna.
ÖVR
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KS § 67
2008-03-25
Redovisning av ärenden under bevakning
Aktivitetslista per 2008-03-17 har utsänts till ledamöterna.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
ÖVR
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KS § 68
2008-03-25
Ärenden för kännedom
Internkontrollrapport 2007 och plan 2008 - vuxenutbildningsnämnden
Intern kontroll - BUS-nämnden
Internkontrollrapport 2007 och plan 2008 - kulturnämnden
Intern kontroll, kontrollrapporter 2007 gymnasienämnden
Fastställande av intern kontrollplan för gymnasienämnden 2008
Beslut om stöd till planeringsinsatser för vindkraft.
Grundläggningsnivå med hänsyn till havsnivåförändringar
Yttrande ang förslag till områden av riksintresse för vindkraft
Utveckling av lokal service i samverkan
Beslut om utbetalning till projektet "Vidareutveckling av företagstraditionen i Svängsta".
Beslut om ändring av tillstånd avseende miljöfarlig verksamhet (Schweden Splitt)
Inbjudan till seminarium om Östersjön.
ÖVR

.

