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Medverkan i EU-projektet East West Transport Corridor II
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2008.

Projektledare Lennart Henriksson har i skrivelse 2008-05-13 uppgivit följande:
Projektet East West Transport Corridor (EWTC) som finansierats av INTERREG
III B, avslutades i december 2007. Vid slutkonferensen antogs en vision, strategi
och aktionsplan av parterna. Denna innebar bl.a. att söka medel för ett
uppföljningsprojekt.
Region Blekinge har påtagit sig ansvaret för att ta fram en ansökan till INTERREG
IV, Baltic Sea Region för detta uppföljningsprojekt, som benämns EWCT II. Se
bifogat bakgrundsmaterial. Möjligt bidrag i detta program är 75 procent. Ansökan
till detta första ”call” skall vara inne senast 31 maj 2008.
Kommunen har underhand vid förberedande möten förklarat sig beredd att delta i
projektet som skall pågå under tre år med start sent i höst. Även Karlshamns Hamn
har för avsikt att medverka. Projektet har stor bäring på utveckling av ”hubbarna”
inom korridoren Esbjerg – Vilnius och att utveckla miljövänliga transportlösningar.
För kommunens vidkommande har föreslagits att medverkan skall bestå i
att se över transportstrukturen till hamnarna (även innerhamnen), föreslå lösningar
på analyserade flaskhalsar och problem samt att planera och projektera en säker
angöringsplats för lastbilar som inte kan köra direkt till sina destinationer.
Utveckling av ITS-lösningar för kommunikation och styrning ingår. Vägverket och
flera kommuner är intresserade att delta i denna del av projektet.
De delprojekt som kommunen föreslås medverka i har kostnadsbedömts till ca 330
000 Euro fördelat på tre år. I detta ingår en betydande del av eget arbete i form av
redovisade timmar. Bidrag utgår alltså med 75 procent. Kommunens insats blir
därmed 82 500 Euro, varav kontant betalning beräknas bli 49 500 Euro och eget
arbete skall redovisas till en kostnad av 33 000 Euro (motsvarar ca 800 timmar
fördelat på tre år.
Region Blekinge som lead partner för projektet har också uttalat förhoppning att
kommunen skall ta på sig ledarskapet för den aktuella delen av projektet. Detta
kommer att kräva en större insats än den här redovisade, men denna fråga förelås
beslutas i annan ordning.

För att ansökan skall kunna lämnas i tid krävs att kommunens besked om
medverkan kommer in senast den 20 maj.
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Med hänvisning till ovanstående och förda underhandsdiskussioner föreslår jag
alltså att kommunstyrelsen beslutar
att Karlshamns kommun, om ansökan beviljas, förbinder sig att delta i projektet
East West Transport Corridor II med en insats av 82 500 Euro, uppdelat på 49
500 Euro som kontantbetalning och 33 000 Euro som redovisade timmar, allt
fördelat på tre år från projektstart och
att paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Ansökan intas som bilaga § 89.
Ekonomichefen har överlämnat följande förslag till finansiering:
Enligt skrivelse från Lennart Henriksson har projektet kostnadsbedömts till 330
000 Euro fördelat på tre år (2009 - 2011). EU-bidrag utgår med 75 procent.
Karlshamns kommuns insats blir 82 500 Euro, varav likvida medel beräknas till 49
500 Euro och eget arbete beräknas till 33 000 Euro.
Karlshamns kommun ska vara beställare med ansvar att förskottera
leverantörsbetalningar tills EU-bidrag utbetalas, vilket brukar innebära fördröjning
på mellan 6-12 månader.
Projektet består till cirka 75 procent av kostnader som kan betraktas som
investering medan resterande del får anses utgöra driftskostnad.
Om projektansökan bifalles föreslås finansiering genom
att Karlshamns kommun förskotterar löpande betalningar under projekttiden
att tillskjuta erforderlig insats i form av arbetstid med 33 000 Euro fördelat på tre år
som finansieras med befintliga tjänster
att tillskjuta kontantbetalning med 49 500 Euro fördelat på tre år som finansieras ur
kommunstyrelsens driftsanslag för strategisk utveckling (konto 10286)
att investeringsandelen 247 500 Euro finansieras med beräknat EU-bidrag.
_____
Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar
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att Karlshamns kommun, om ansökan beviljas, förbinder sig att delta i projektet East West
Transport Corridor II med en insats av 82 500 Euro, uppdelat på 49 500 Euro som
kontantbetalning och 33 000 Euro som redovisade timmar, allt fördelat på tre år från projektstart
att Karlshamns kommun förskotterar löpande betalningar under projekttiden
att tillskjuta erforderlig insats i form av arbetstid med 33 000 Euro fördelat på tre år som
finansieras med befintliga tjänster
att tillskjuta kontantbetalning med 49 500 Euro fördelat på tre år som finansieras ur
kommunstyrelsens driftsanslag för strategisk utveckling (konto 10286)
att investeringsandelen 247 500 Euro finansieras med beräknat EU-bidrag och
att paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
ÖVR delges

Region Blekinge
Lennart Henriksson

Justeras

Sven-Åke Svensson

Laila Johansson
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Information från Karlshamn Kraft AB
Stefan Håkansson, Karlshamn Kraft AB informerar om företagets investeringar inom
klimatområdet och framtida planer vad gäller energiområdet.
ÖVR
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KS § 91
2008-05-20
Ekonomisk rapport för perioden januari - april 2008
Ekonomichefen redovisar en ekonomisk månadsuppföljning avseende nämndernas och bolagens
verksamhet
Månadsuppföljning intas som bilaga § 91 A
Månadsuppföljning för bolagen intas som bilaga § 91 B.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Anders Englesson och Kenneth Hake.
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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Sydostlänken, projektmedel till komplettering av förstudie
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2007.919

Projektledare Lennart Henriksson har i skrivelse 2008-04-24 uppgivit följande:
Den förstudie som utförts avseende Sydostlänken behöver kompletteras enligt krav
som Banverket ställt i sitt yttrande över förstudien. Denna kompletterande utredning
ryms inte i den redan beviljade projektbudgeten för projektet utan ytterligare medel
erfordras.
En funktions- och teknikutredning för den befintliga banan mellan Olofström och
Älmhult behöver utföras. Utredningen skall ge klarhet i viket upprustningsbehov
som föreligger för banan och vilka kostnader upprustningen medför. Ett förslag till
genomförandebeskrivning för utredningen har godkänts av Banverket.
Målet med kompletteringen är att förstudien för Sydostlänken skall bli så fullständig
att Banverket skall kunna ta ställning till Sydostlänken vid den kommande
infrastrukturplaneringen för åren 2010 - 2020.
Funktions- och teknikutredningen utförs som ett tillägg till det konsultuppdrag som
pågår avseende förstudien. Arbetet startar omgående och skall vara slutredovisat
till 2008-07-01. Delredovisning skall ske före midsommar.
Budgeten för uppdraget har beräknats till 250 000 kronor.
Finansiering föreslås ske av projektorganisationens medlemmar enligt följande:
Region Blekinge
100 000 kr
Karlshamns kommun
50 000 kr
Olofströms kommun
50 000 kr
Osby kommun
25 000 kr
Älmhults kommun
25 000 kr
Summa
250 000 kr
Positivt förhandsbesked har lämnats av samtliga finansiärer.
Jag föreslår alltså att kommunstyrelsen anslår 50 000 kronor till den
kompletterande utredningen för Sydostlänken och att finansiering sker
enligt ekonomichefens förslag.
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2008-04-29 att finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag
till förfogande.
_____
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Kommunstyrelsen beslutar
att anslå 50 000 kronor till den kompletterande utredningen för Sydostlänken
att finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
FIN delges

Region Blekinge
Lennart Henriksson
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Familjestöd i samverkan - förslag på åtgärder
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2007.1111

Kommunfullmäktige antog 2006-11-06, 18 slutrapport från arbetsgruppen för Hälsofrämjande
och förebyggande insatser för barn och ungdomar. Arbetsgruppens förslag till området tidiga
insatser från sociala myndigheten var att en inventering skulle göras i Karlshamns kommun kring
vilket hälsofrämjande och förebyggande arbete samt tidigt stöd som finns för blivande föräldrar
under graviditet och för barn i åldern 0-6 år och deras föräldrar.
Inventeringen resulterade i följande förslag på åtgärder:
• Bildande av en tvärsektoriell samverkansgrupp
• Gemensam utbildningsdag kring barns hälsa och uppväxtvillkor
• Föräldrastödsgrupper efter att barnet fyllt ett år
• Specifika åtgärder för mödra- och barnhälsovården, förlossnings- och
bb-avdelningen och socialtjänsten
• Specifika åtgärder för barnhälsovården och förskolan
Den genomförda inventeringen med förslag till åtgärder har därefter remitterats till berörda
verksamheter för yttrande.
Rapport och samrådsredogörelse intas som bilaga § 93 A-B
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Suzanne Svensson och Anders Englesson.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna folkhälsorådets förslag på åtgärder för hälsofrämjande och förebyggande arbete för
blivande föräldrar samt barn i ålder 0-6 år och deras föräldrar i Karlshamn.
ÖVR delges

folkhälsorådet

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 6

Kommunstyrelsen

2008-05-20

154

KS § 94
2008.195
2008-05-20
Yttrande över utredning gällande centrum för våld i nära relationer - Sesam
Ordföranden har i skrivelse 2008-04-15 uppgivit följande:
Karlshamns kommun har fått tillfälle att inkomma med remissvar angående
ovanstående. Svar önskas senast den 16 maj 2008 men eftersom kommunens
budgetprocess för 2009 avslutas med beslut i kommun-fullmäktige 2008-06-17 har
förlängning begärts och beviljats till
2008-06-18.
De fyra blekingekommunerna Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström
samt Landstinget Blekinge har gemensamt utarbetat ett förslag om att inrätta ett
centrum för våld i nära relationer, Sesam.
Verksamheten föreslås införas under 2009 under förutsättning att samtliga
kommuner och landstinget fattar positiva beslut i frågan. Förankrings- och
beslutsprocessen ska genomföras under 2008.
Karlshamns kommun ställer sig positiv till föreslaget om utveckling av ett centrum
för våld i nära relationer. Kommunerna har det största ansvaret för hjälp, stöd och
skydd till våldsutsatta kvinnor och barn. Det slås fast i skärpningen av
socialtjänstlagen 070701 (5 kap.11 § SoL) då formuleringen i lagen förändrades
från bör till skall.
Enligt förslaget ska Sesam lokaliseras till Karlshamn. Detta ser Karlshamns
kommun positivt på.
Organisatoriskt föreslås att verksamheten knyts till omsorgsförvaltningen i
Karlshamn och underställs förvaltningschefen alternativt IFO-chefen vilken skulle bli
arbetsgivarföreträdare. Det föreslås också att Sesam ska få städ från
stabsfunktioner inom socialtjänsten i Karlshamn till exempel när det gäller budget,
formella personärenden, förhandlingsrutiner etc.
Detta ställer sig Karlshamns kommun inte bakom.
Diskussioner förs idag med Vårdförbundet om att de ska ansvara för driften av
Sesam. Detta är ett alternativt förslag som Karlshamn ser positivt på och ställer sig
bakom.
Projektet föreslås finansieras av kommunerna samt landstinget.
Yttrande från Folkhälsorådet intas som bilaga § 94.
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Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Laila Johansson, Suzanne Svensson, Hélène Nordin, Stig Werner, Kennet
Aronsson och Jens Henningsson.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning att kommunfullmäktige ställer sig bakom finansiering av Sesam utanför
socialnämndens nuvarande budgetram är Karlshamns kommun positiv till en uppstart av projekt
Sesam 2009-01-01
att bilägga folkhälsorådets yttrande i ärendet.
YTTR delges Anders Hansson, Sölvesborgs kommun
omsorgschefen
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Program för detaljplan för del av Åryd 1:105 med flera - samråd
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2007.1104

Under tiden 28 april - 26 maj pågår samråd kring program för detaljplan för del av fastigheten
Åryd 1:105 med flera. Planområdet är beläget mellan E22/Gamla Riksvägen och Blekinge
kustbana i de södra delarna av Åryd. Syftet med detaljplaneprogrammet är att utreda
förutsättningarna och möjligheterna för att tillskapa tomtmark för verksamheter inom ändamålen
småindustri, lager och kontor.
Programhandlingarna har översänts till kommunstyrelsen för yttrande.
Lennart Henriksson och Göran Broberg, kommunledningsförvaltningen har avgivit följande förslag
till yttrande:
Samrådshandlingar har inkommit från byggnadsnämnden om rubricerat
planprogram. Planprogrammet omfattar ett ca 2,5 ha stort område för arbetsplatser
beläget mellan gamla riksvägen och kustbanan omedelbart öster om samhället. Se
bifogade översiktskarta. Programarbetet har tagits fram i samråd med
näringslivsenheten.
Vi har tagit del av programförslaget och föreslår att kommunstyrelsen inte har något
att erinra mot detta.
Översiktskarta och programhandlingar intas som bilaga § 95.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Englesson yrkar följande:
1. att en hållbarhetsanalys ska göras
2. att möjlighet till alternativt avloppssystem undersöks.
Suzanne Svensson yrkar bifall till programförslaget.
I ärendet yttrar sig även Bärthil Ottosson, kommundirektören, Jan Bremberg och
Per-Ola Mattsson.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders
Englessons första yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
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Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders
Englessons andra yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå förslaget att ej
ha någon erinran mot planprogrammet och finner att styrelsen har bifallit detta.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ej ha någon erinran mot planförslaget.
Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämndens ordförande att i byggnadsnämnden belysa
frågan om hållbarhetsanalys.
PLAN delges

samhällsbyggnadsförvaltningen
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Stadsvapnet § 24
2008-05-20
2008-04-28
Förslag till nytt bolagsnamn för Industrifastighets AB Munkahus
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2008.319

VD föreslog namnet Karlshamns Fastigheter AB som nytt bolagsnamn för Industrifastighets AB
Munkahus.
Styrelsen beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att fastställa förslaget om nytt bolagsnamn för Industrifastighets AB Munkahus till Karlshamns
Fastigheter AB.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Lennarth Malm yrkar återremiss av ärendet.
Per-Ola Mattsson och Stig Werner yrkar bifall till stadsvapnets förslag.
I ärendet yttrar sig även Kenneth Hake, kommundirektören, Bärthil Ottosson, Anders Englesson
och Hélène Nordin.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet vid dagens
sammanträde eller återremittera detsamma och finner att kommunstyrelsen har beslutet att avgöra
ärendet.
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå stadsvapnets
förslag till bolagsnamn och finner att kommunstyrelsen har bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslaget om nytt bolagsnamn för Industrifastighets AB Munkahus till Karlshamns
Fastigheter AB.
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Skolplan för Karlshamns kommun 2008-07-01--2011-06-30

159

2008.305

BUS-nämnden, gymnasienämnden och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att överlämna
förslag till skolplan för Karlshamns kommun 2008-07-01--2011-06-30
för fastställelse.
Förslag till ny skolplan innefattar tre målbilder:
- allas rätt till livslångt lärande
- allas rätt till trygghet och trivsel
- allas rätt till inflytande och samverkan.
Med utgångspunkt från målbilderna skall utbildningsnämnderna formulera utvärderingsbara mål
och koppla åtgärder som skall utveckla all verksamhet. Skolplanen bygger på skollagen,
förordningar och läroplaner. Barnkonventionen skall beaktas i allt som görs inom skolans
verksamhetsområde.
Skolplan intas som bilaga § 97.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa skolplan för Karlshamns kommun för 2008-07-01--2011-06-30.
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KS § 98
2008-05-20
Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet 2008-05-01 och tills vidare
Bakgrund
Ekonomikontoret har överlämnat ett reviderat förslag till beslutsattestanter jämte ersättare för
kommunstyrelsen, investeringsbudget.
Attestförteckning intas som bilaga § 98.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till attestförteckning att gälla från och med 2008-05-01.
ÖVR delges

ekonomikontoret
envar utsedd
Jörgen Nilsson
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Rapport angående byggprojektet Gustavsborg 3, Karlshamn
Owe Fridlund, Karlshamnsbostäder har överlämnat följande rapport:
Rapport etc - - - se bilaga § 99.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta rapporten till dagens protokoll.
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2008.370

Projektledare Lennart Henriksson har i skrivelse 2008-05-12 uppgivit följande:
Från Karlshamn och västerut över Stillerydsområdet går en rikskabel för tele som
bl.a. försörjer verksamhetsområdet i Stilleryd, hamnen och bostäder väster om
Karlshamn med telefoni.
Kabeln passerar tvärs över den norra delen av Schweden Splitts område samt rakt
över det blivande handelsområdet Västerport. Vidare passerar kabeln tvärs över
industritomterna på ömse sidor av Södra Stillerydsvägen. Här skyddas kabeln av
s.k. ”e-område” i gällande detaljplaner dvs. marken får inte bebyggas.
På den sträcka som kabeln ligger inom Schweden Splitts nuvarande område måste
kabeln flyttas, för att sprängningsarbetena ska kunna fortsätta. Överläggningar har
hållits med Telia om hur detta ska utföras.
Se bifogad karta.
Härvid har konstaterats att en lösning som ersätter samtliga de kabelsträckor som
utgör hinder för verksamhetsetableringar skulle vara fördelaktigast enligt förslag
som Telia upprättat. Förslaget går i princip ut på att ersätta hela kabeln från
Oljehamnsvägen till kabelkorsningen i Drösebovägen med fiberkabel i annan
sträckning, en underväxel som placeras i Stilleryd samt några kompletterande
kopparkablar i Stilleryds-området. Härigenom ”frigörs” samtliga planområden från
belastning av korsande telekablar och samtidigt får alla nuvarande och blivande
abonnenter bättre telefoni och tillgång till bredband.
Telia har lämnat offert till kommunen, dels på att lägga om den befintliga kabeln dels
på utförandet med fiberkabel och underväxel. Omläggning av befintlig kabel på
berörda sträckor kostar kommunen minst 1,381 Mkr, medan det alternativa
utförandet stannar vid 1,107 Mkr. (I fiberalternativet tar Telia på sig en större
kostnadsandel eftersom man anser sig få ett mervärde med denna lösning.)
Då även kommunen får ett mervärde av att de korsande kablarna kommer bort
förordas lösningen med fiberkabel och underväxel. En byggnad för underväxeln
föreslås placeras vid Södra Stillerydsvägens västra sida.
Enligt besked från Schweden Splitt måste kabeln inom den pågående bergtäkten
vara borttagen före september månads utgång för att inte sprängningsarbetena skall
bli hindrade. Telia har erbjudit sig att ha
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lösningen på plats under september månad, men detta kräver ett snabbt beslut från
kommunen.
Jag föreslår alltså
att kommunstyrelsen beslutar att anta erbjudandet från Telia om att ersätta den
korsande rikskabeln från Oljehamnsvägen till Drösebovägen med ny fiberkabel och
en underväxel enligt den presenterade lösningen
att kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med bolaget samt
att kostnaden 1 107 000 kr får belasta projekt nr 0018, BLC industri-område, där
erforderliga medel finns tillgängliga.
Karta intas som bilaga § 100.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta erbjudandet från Telia om att ersätta den korsande rikskabeln från Oljehamns-vägen till
Drösebovägen med ny fiberkabel och en underväxel enligt den presenterade lösningen
att kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med bolaget
att kostnaden 1 107 000 kr får belasta projekt nr 0018, BLC industriområde, där erforderliga
medel finns tillgängliga.
FIN delges

Lennart Henriksson
ekonomichefen
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Bakgrund
Av kommunfullmäktige § 60, 2007-04-02 framgår bl.a. vad avser ombyggnation
av köket på Gustavsborg:
"Frågan om ombyggnation av köket på Gustavsborg är i nuläget inte närmare utrett
och är en investering som därför måste bli föremål för ett särskilt beslut. Ärendet
bör
därför överlämnas till Karlshamnsbostäder AB för framtagande av ett projekt-eringsunderlag och
infordrande av anbud. Kostnaden för projekteringen ska inrymmas
inom den
föreslagna högsta totalkostnad på 117 000 kkr för genomförandet av nyoch ombyggnation av Gustavsborg."
Kommunfullmäktige beslutade bl.a. under nämnd paragraf:
att uppdra åt Karlshamnsbostäder AB att projektera och infordra anbud för genomförande av
ombyggnad av köket på Gustavsborg och att projekteringen finansieras inom ramen för anslaget
belopp enligt första att-satsen - dvs att uppdra
åt kommunstyrelsen att inom ramen för en högsta totalkostnad på 117 000 kkr
genomföra investering i ny- och ombyggnation av Gustavsborg i enlighet
med det av Karlshamnsbostäder AB, 2006-12-08 upprättade förfrågningsunderlaget -, samt att redovisa uppdraget till kommunstyrelsen senast den 31
december 2007."

Projektledare för byggprojektet Gustavsborg 3, Owe Fridlund, har i skrivelse till
kommundirektören 2008-05-15 anfört följande:
"I Karlshamnsbostäders uppdrag, att för Karlshamns kommuns räkning genomföra ny
och ombyggnad av Gustavsborg, ingår också att projektera
och infodra anbud på ombyggnad av köket. Kostnaden för projekteringen
ingår i den beslutade kostnadsramen för ny och ombyggnad av Gustavsborg.
En investeringskalkyl upprättades av Storköksplanerarna i samråd med kostenheten
2007-01-15. Denna kalkyl slutade på 7 340 000 kr exkl. moms.
Omsorgsförvaltningens har i beslutsunderlag, daterat 2007-03-07, angivit en beräknad
kostnad inkl. oförutsett och byggherrekostnad på 8 miljoner kronor exkl. moms.
Den projektering som utförts inom projektets ram och i samarbete med kostenheten har
inneburit att ombyggnadsytan har utökats med ca 60m2
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och ett helt nytt ventilationssystem har tillkommit för att klara kraven på ökad
produktion
Den tidigare presenterade kalkylen är över ett år gammal och byggkostnaderna har ökat
mycket under året.
Ny offererad kostnad
Ombyggnadskostnad är nu 7 756 000 kr
Oförutsett
600 000 kr
Byggherrekostnad
230 000 kr
Total kostnad

8 586 000 kr exkl. moms.

Karlshamnsbostäder AB har inget uppdrag att genomföra ombyggnationen av köket,
om Karlshamns kommun önskar att detta utförs av Karlshamnsbostäder AB måste
beslut om detta fattas.
Ombyggnaden är i samråd med kostenheten planerad att utföras mellan 2008-09-01
och 2009-01-30."
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt Karlshamnsbostäder AB att genomföra ombyggnationen av köket på
Gustavsborg under perioden 2008-09-01 till 2009-01-30 till en total kostnad på
8 586 000 kr exkl. moms, att finansieras inom kommunstyrelsen investeringsbudget
(projekt. 2763) för år 2009.
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KS § 102
AU § 82
2007.1122
2008-05-20
2008-05-06
Omförhandling av hyresvillkor mellan omsorgsnämnden och KABO
Omsorgschefen har i skrivelse 2007-11-23 uppgivit följande:
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att omförhandla befintliga hyreskontrakt
med KABO.
En arbetsgrupp med representanter från omsorgsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen har med KABO förhandlat fram bifogat förslag till
hyreskontrakt. Då stora delar av hyreskontrakten föreslås få en kontraktstid på fem
år föreläggs förslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen föreslås att utifrån framtaget förslag besluta
att fastställa tillägg till hyreskontrakt enligt framtaget förslag (bilaga 1)
att fastställa hyresnivåer och kontraktstider enligt framtaget förslag
(bilaga 2)
att fastställa gränsdragningslista enligt framtaget förslag (bilaga 3) samt
att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt med KABO enligt
ovan.
Skrivelse från arbetsgruppen intas som bilaga § 102.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Ekonomichefen lämnar en information vid sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa tillägg till hyreskontrakt enligt framtaget förslag (bilaga 1)
att fastställa hyresnivåer och kontraktstider enligt framtaget förslag (bilaga 2)
att fastställa gränsdragningslista enligt framtaget förslag (bilaga 3) samt
att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt med KABO enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa tillägg till hyreskontrakt enligt framtaget förslag (bilaga 1)
att fastställa hyresnivåer och kontraktstider enligt framtaget förslag (bilaga 2)
att fastställa gränsdragningslista enligt framtaget förslag (bilaga 3) samt
att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt med KABO enligt ovan.
OMSORG delges

omsorgschefen
arbetsgruppen via Anette Ericson
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Angående servicetjänster åt äldre
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2004.756

Omsorgsnämnden har till kommunstyrelsen för kännedom översänt följande protokollsutdrag från
nämndens sammanträde 2008-03-26:
"Lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre" infördes
2007-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade redan i april 2006 att införa sådan verksamhet i
kommunen. Verksamheten har sedan dess bedrivits under servicenämndens
ansvarsområde.
Eftersom lagen anger att verksamheten skall bedriva under omsorgsnämndens
ansvar har kommunstyrelsen 2007-01-22 beslutat att överföra
verksamhetsansvaret till omsorgsnämnden.
Drift- och fritidschefen Thomas Dahlbom har förklarat sig villig att tills vidare åta sig
ansvaret att på omsorgsnämndens uppdrag svara för det praktiska genomförandet
på samma sätt som tidigare inom befintlig budget.
Av kommunstyrelsens beslutsunderlag framgår det att omfattningen har varit ca 100
insatser per år och att varje insats omfattat en tidsåtgång av ca 50 minuter.
Målgruppen har utgjorts av personer över 67 års ålder. Insatserna har inte inneburit
någon kostnad för den enskilde. Verksamheten dokumenteras enbart i form av
statistikredovisning. Även fortsättningsvis kommer dokumentationen att föras på
samma sätt men hållas tillgänglig för omsorgsnämnden.
I och med att ansvaret överförs till omsorgsnämnden kommer verksamheten att
omfattas av socialtjänstsekretessen. En genomgång av gällande
sekretessbestämmelser liksom tillämpliga delar i socialtjänstlagen kommer därför att
genomföras med berörd personal.
Omsorgsnämnden beslutar
att bedriva verksamheten i enlighet med ovanstående redovisning.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
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Ansökan om bidrag för Nyföretagarcentrums verksamhet 2008
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Näringslivschefen har i skrivelse 2008-04-14 uppgivit följande:
Nyföretagarcentrum i Carlshamn har ansökt om ett utökat bidrag från
100 000 kronor till ett fast belopp om 150 000 kronor för verksamheten under
2008. Karlshamns kommun har under 2006 bidragit med 81 250 kronor och 70
180 kronor under 2007 för Nyföretagarcentrums verksamhet (NFC).
Verksamheten är nu inne på sitt tredje verksamhetsår och kan påvisa en mycket
positiv utveckling. För innevarande år 2008 arbetar NFC för att öka stödintäkterna
från det lokala näringslivet med prognosen satt till 450 000 kronor.
Nyföretagarcentrums verksamhet finansieras till största delen av det lokala
näringslivet. Under 2007 bidrog näringslivet med strax över 400 000 kronor (exkl.
kommunens stöd). I sin ansökan refererar man till olika finansieringslösningar från
andra kommuner. Som en jämförelse kan nämnas att Karlskrona kommun ger ett
stöd på 400 000 kronor till NFC i Carlskrona och det lokala näringslivet sätter in
motsvarande belopp. I Falun får NFC 50 % av kommunen i proportion till vad
näringslivet ger.
För att kunna säkerställa genomförandet av nyföretagare rådgivningar under 2008
behöver verksamheten få ett utökat ekonomiskt stöd, såväl från kommun som från
det lokala näringslivet.
Min bedömning är att de 150 000 kronor som NFC har ansökt om i bidrag för
verksamheten, kommer sannolikt att uppgå till detsamma eller något mer under
kommande år.
Det är av stor vikt att Karlshamns kommun bidrar till olika sätt att stimulera och ge
kunskap om entreprenörskap och starta eget. Antalet företagarerådgivningar har
ökat för varje år sedan NFC startade och detta är en trend som vi hoppas håller i
sig. Kommunen behöver öka sitt nyföretagande och denna rådgivning är av stor
vikt för att säkerställa detta.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att
-

bifalla Nyföretagarcentrums ansökan om stöd för verksamheten för 2008
100 000 kronor finansieras inom ramen för Näringslivsenhetens budget och att
50 000 kronor finansieras via kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Ansökan intas som bilaga § 104.
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_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Nyföretagarcentrums ansökan om stöd för verksamheten för 2008
att bidraget finansieras med 150 000 kronor inom ramen för näringslivsenhetens budget,
Marknadsföring, ansvar 215 verksamhet 226.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens beslutar
att återremittera ärendet till näringslivschefen för komplettering med ytterligare beslutsunderlag
samt att till kommunstyrelsens nästa sammanträde bjuda in företrädare för Nyföretagarcentrum i
Carlshamn.
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KS § 105
AU § 86
2008.272
2008-05-20
2008-05-06
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning - Guldpilen Bensin AB
(Preem)__________________________________________________________
Guldpilen AB har 2008-03-04 ansökt hos länsstyrelsen i Blekinge län om tillstånd till allmän
kameraövervakning på Preem bensinstation, Erik Dahlbergsvägen 60, i Karlshamn.
Av Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning framgår det under 18 § att innan länsstyrelsen
meddelar tillstånd till allmän kameraövervakning skall den kommun där övervakningen skall ske,
få tillfälle att yttra sig.
Ändamålet med övervakningen är "övervaka pumpöar, in- och utgångar samt andra känsliga delar
av butiken för att förebygga brott (stöld, rån, skadegörelse) och att identifiera förare och bil vid
smitning."
Skrivelse från kommunsekreteraren samt karta intas som bilaga § 105.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att Karlshamns kommun med hänvisning till vad som redovisats i ansökan med tillhörande ritning
och teknisk beskrivning, inte har något att erinra mot att Guldpilen AB (orgnr: 556731-4124),
Sandhamnsvägen 63, 370 42 Torhamn, beviljas tillstånd till allmän kameraövervakning på Preem
bensinstation, Erik Dahlbergsvägen 60, i
Karlshamn.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att Karlshamns kommun med hänvisning till vad som redovisats i ansökan med tillhörande ritning
och teknisk beskrivning, inte har något att erinra mot att Guldpilen AB (orgnr: 556731-4124),
Sandhamnsvägen 63, 370 42 Torhamn, beviljas tillstånd till allmän kameraövervakning på Preem
bensinstation, Erik Dahlbergsvägen 60, i
Karlshamn.
YTTR delges Länsstyrelsen Blekinge län
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Kanslichefen har i skrivelse 2008-04-22 uppgivit följande:
Bakgrund
Riksarkivets regler om gallring (RA-FS 1991:6) säger att e-post av ringa eller
tillfällig betydelse får raderas (gallras) i e-postsystemet utan att någon
pappersutskrift dessförinnan har gjorts. Detsamma gällde för rensningsbara
meddelanden, d v s meddelanden som inte utgör allmän handling. Alla myndigheter
som avser att följa Riksarkivets generella gallringsregler ska själva fatta beslut om
tidpunkt eller frist för sådan gallring.
I den omarbetade versionen av RA-FS 1991:6, som börjar gälla den 1 juli 1998
ges myndigheterna möjlighet att radera e-post efter utskrift på papper, om
överföringen endast innebär en ringa förlust. Det innebär att
e-post kommer att få gallras under förutsättning att utskrift har gjorts på papper, att
meddelandena inte är autenticerade (digitala stämplar och signaturer) samt att
meddelandena inte omfattar bilagor av stort omfång och med kvalificerade
strukturerade sök- och bearbetningsmöjligheter.
Den 7 oktober 1998 meddelade Regeringsrätten dom i det mål där
Enköpingsposten begärde ut förteckningar över den e-post som fanns förvarad i epostsystemet First Class hos ett kommunalråd, kommundirektören och kanslichefen
i Enköpings kommun. Regerings-rätten ansåg att förteckningarna var allmänna
handlingar som skulle lämnas ut. Den begärda förteckningen över e-post är ett
exempel på handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av
tillfällig eller ringa betydelse och därmed kan gallras efter beslut.
Överväganden
Allmänhetens rätt till insyn ska inte åsidosättas och myndigheten ska inte frånhända
sig handlingar som har betydelse för rättsskipning, förvaltning och forskning. Därför
bör följande åtgärder vidtas:
-

att anta regler för gallring av e-post av tillfällig eller ringa betydelse
att, om det är möjligt, gallra handlingar som har tillfällig betydelse genom att
innehållet förs över till nya databärare
att för övrig e-post följa de anvisningar som framgår av "Personal-politiken
2007-2010".

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- Dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen kompletteras på följande sätt:
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E-postmeddelanden av tillfällig eller ringa betydelse får gallras när de inte längre
är aktuella. Gallring får ske direkt om inte särskild tidsangivelse lämnas i
bifogad förteckning. (RA-FS 1991:6 med bilaga)
Handlingar som har tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya
databärare, eller genom att de har ersatts av nya handlingar, får gallras under
förutsättning att gallring kan ske utan eller med endast ringa förlust avseende
betydelsebärande uppgifter/data, Sammanställnings- och sökmöjligheter samt
möjligheter att fastställa autenticiten. Och att de ursprungliga handlingarna inte
lägre har någon funktion.

_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen kompletteras på följande sätt:
•

E-postmeddelanden av tillfällig eller ringa betydelse får gallras när de inte längre är aktuella.
Gallring får ske direkt om inte särskild tidsangivelse lämnas i bifogad förteckning. (RA-FS
1991:6 med bilaga)
• Handlingar som har tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare,
eller genom att de har ersatts av nya handlingar, får gallras under förutsättning att gallring kan
ske utan eller med endast ringa förlust avseende betydelsebärande uppgifter/data,
Sammanställnings- och sökmöjligheter samt möjligheter att fastställa autenticiten. Och att de
ursprungliga handlingarna inte lägre har någon funktion.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen kompletteras på följande sätt:
•
•

E-postmeddelanden av tillfällig eller ringa betydelse får gallras när de inte längre är aktuella.
Gallring får ske direkt om inte särskild tidsangivelse lämnas i bifogad förteckning. (RA-FS
1991:6 med bilaga)
Handlingar som har tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare,
eller genom att de har ersatts av nya handlingar, får gallras under förutsättning att gallring kan
ske utan eller med endast ringa förlust avseende betydelsebärande uppgifter/data,

Sammanställnings- och sökmöjligheter samt möjligheter att fastställa autenticiten. Och att de
ursprungliga handlingarna inte lägre har någon funktion.
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Detaljplan för fastigheten Guö 3:1 m fl - samråd
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2008.303

Under tiden 30 april - 5 juni pågår samråd kring förslag till detaljplan för del av fastigheten Guö
3:1. Planområdet är beläget i Guö cirka 12 km öster om Karlshamn och 1,5 km söder om Åryd.
Det ligger på en bergsplatå ovanför Guövikens östra strand.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i form av ett femtontal parhus, två
flerfamiljshus och fyra friliggande enfamiljshus. Antalet nya bostäder beräknas bli runt femtio.
Planförslaget innehåller även plats för brygga för ett trettiotal mindre fritidsbåtar. Marken är i
dagsläget obebyggd naturmark. Förhoppningen är att man genom att planlägga för nya bostäder i
ett attraktivt läge kan locka nya invånare till bygden och därmed bidra till en positiv utveckling i
Åryds samhälle och den kringliggande landsbygden.
Planhandlingarna har översänts till kommunstyrelsen för yttrande. Projektledare Lennart
Henriksson har avgivit följande förslag till yttrande:
Undertecknad har tagit del av samrådsunderlaget för rubricerade planförslag.
Jag konstaterar att det i planen beskrivna vattenområdet för båtplatser i Guöviken
med stor sannolikhet behöver muddras för att medge ett tillräckligt djupgående för
fritidsbåtar.
Till den blivande bryggan leder en grusväg med mycket låg standard. Denna ligger
utanför planområdet och kommer med stor sannolikhet att nyttjas för transporter till
båtplatserna.
Ansvarsfrågan för muddring har inte klarlagts i tillräcklig omfattning i planskedet och
måste regleras i ett kommande markanvisningsavtal med exploatören. Likaså bör
frågan om upprustning och underhåll av vägen till bryggan regleras i avtalet.
I övrigt har jag ingen erinran mot detaljplaneförslaget.
Planhandlingar intas som bilaga § 107.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande överlämna synpunkterna från Lennart Henriksson
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att i övrigt ej ha någon erinran mot planförslaget.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Englesson yrkar följande:
3. att en hållbarhetsanalys ska göras
4. att möjlighet till alternativt avloppssystem undersöks.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders
Englessons första yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders
Englessons andra yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå förslaget att ej
ha någon erinran mot planprogrammet och finner att styrelsen har bifallit detta.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande överlämna synpunkterna från Lennart Henriksson
att i övrigt ej ha någon erinran mot planförslaget.
PLAN delges

samhällsbyggnadsförvaltningen
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Detaljplan för del av Asarum 51:6 m fl, Pilvägen - samråd
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2008.304

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Asarum 51:6 m fl vid Pilvägen i Asarum finns utställt
för samråd under tiden 2 maj - 30 maj 2008.
Planen syftar till att ändra gällande plan så att den bekräftar befintliga förhållanden.
Syftet med detaljplanen är att ersätta del av gällande äldre plan med en ny för att ge möjlighet till
att bygga mer yta samt ta bort så kallad prickmark som inte får bebyggas. Planarbetet genomförs
med enkelt planförfarande eftersom detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och bedöms
sakna allmänintresse.
Planhandlingar intas som bilaga § 108.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ej ha någon erinran mot planförslaget.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Englesson yrkar följande:
5. att en hållbarhetsanalys ska göras
6. att möjlighet till alternativt avloppssystem undersöks.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders
Englessons första yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders
Englessons andra yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå förslaget att ej
ha någon erinran mot planprogrammet och finner att styrelsen har bifallit detta.
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Kommunstyrelsen beslutar
att ej ha någon erinran mot planförslaget.
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Biblioteksplan för Karlshamns kommun samt medieplan
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2007.1016

Bakgrund
Den 1 januari 2005 kompletterades bibliotekslagen (SFS 1996:1596) med en paragraf om att
bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka och att
kommuner och landsting skall antaga planer för biblioteksverksamheten.
Biblioteksplanen skall fastställas av kommunfullmäktige och kulturnämnden har ansvar för att
planen förankras hos ansvariga nämnder och andra intressenter.
Biblioteksplanen samt medieplanen har remitterats till samtliga nämnder för
samråds/remissbehandling.
Kulturnämnden har 2008-03-13 beslutat att överlämna biblioteksplanen med tillhörande
medieplan till kommunfullmäktige för fastställelse.
Protokollsutdrag från kulturnämnden intas som bilaga § 109.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Englesson yrkar att texten i biblioteksplanen under rubriken Åtgärdsförslag, sidan 7 andra
punkten skall ändras till följande:
"Integrering av eventuellt nytt folkbibliotek, lärcenter och kommunal
vuxenutbildning i ett kulturhus."
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan kulturnämndens förslag och Anders Englessons yrkande
under rubriken Åtgärdsförslag i biblioteksplanen och finner att arbetsutskottet har bifallit
kulturnämndens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå kulturnämndens
förslag i övrigt och finner att arbetsutskottet har bifallit detsamma.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa biblioteksplan med tillhörande medieplan för Karlshamns kommun.
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_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Kennet Aronsson anmäler att han ej deltar i beslutet.
Carl-Eric Birgersson – med instämmanden av Anders Englesson och Jens Henningsson
- yrkar att
Sid 7 Mål 2017 , punkt 2 formuleras:
• Integrering av folkbibliotek, lärcenter och kommunal vuxenutbildning skall
utredas.
• Sid 8, Mål 2017, punkt 1 stryks helt
• Sid 9, Mål 2017, punkt 1 formuleras:
Biblioteket skall vara funktionellt och innehålla bra samlingslokaler och
studie/grupparbetsrum.
I ärendet yttrar sig även Bärthil Ottosson.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Carl-Eric Birgerssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa biblioteksplan med tillhörande medieplan för Karlshamns kommun.
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2007.931

Stig Werner (sd) yrkar i en motion till kommunfullmäktige 2007-09-21
att teknik- och fritidsnämnden erbjuder lokala företag reklamplats på kommunens
arbetsmaskiner, till en av nämnden fastställd kostnad.
Motionen har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. Nämnden konstaterar i sitt
yttrande att reklam på fordon tillhörande Karlshamns kommun inte är förenligt med den av
kommunfullmäktige antagna grafiska profilen.
Förslag till svar intas som bilaga § 110.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med stöd av vad teknik- och fritidsnämnden framhållit i sitt yttrande.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Stig Werner yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå motionen och finner att
kommunstyrelsen har beslutat att avslå densamma.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med stöd av vad teknik- och fritidsnämnden framhållit i sitt yttrande.
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Motion om avgifter för uteserveringar

183

2007.838

Marco Paulsson (m) föreslår i en motion 2007-07-01 att kommunfullmäktige beslutar
att se över de befintliga riktlinjer som gäller uteserveringar samt
att utreda möjligheterna för att kostnadsmässigt göra avgifterna mer rättvisa oavsett var i innerstan
uteserveringen är belägen.
Motionen har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. Nämnden beslutar att hos
kommunfullmäktige begära att följande taxa skall gälla vid nyttjande av allmän plats, när det gäller
kommersiell verksamhet eller liknande, dock ej under Östersjöfestivalen eller arrangemang då
andra föreskrifter gäller.
Container/skylift
Byggarbetsplats/bodar
Uteservering

100:-/upplåtelse + 25:-/dag
200:-/upplåtelse + 1,50:- 2/dag
40:-/m2 och månad

Till ovanstående tillkommer kostnad för ansökan hos polisen och eventuellt trafiktekniska
åtgärder för genomförandet. Sökanden undersöker om bygglov behöver sökas. Tillstånd utfärdas
för max 2 år i taget.
Förslag till svar intas som bilaga § 111.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta i enlighet med vad teknik- och fritidsnämnden framhållit i sitt beslut, innebärande att ny
taxa (se bilaga) skall gälla för nyttjande av allmän plats, när det gäller kommersiell verksamhet
eller liknande, dock ej under Östersjöfestivalen eller arrangemang då andra föreskrifter gäller
att taxan årligen ska indexuppräknas
att taxan ska gälla fr o m det datum beslutet vinner laga kraft och
att motionen därmed anses bifallen.
_____

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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att besluta i enlighet med vad teknik- och fritidsnämnden framhållit i sitt beslut, innebärande att ny
taxa (se bilaga) skall gälla för nyttjande av allmän plats, när det gäller kommersiell verksamhet
eller liknande, dock ej under Östersjöfestivalen eller arrangemang då andra föreskrifter gäller
att taxan årligen ska indexuppräknas
att taxan ska gälla fr o m det datum beslutet vinner laga kraft och
att motionen därmed anses bifallen.
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2008-05-06
Motion om införande av vårdnadsbidrag i Karlshamns kommun
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2007.910

Laila Johansson (kd) och Britt Jämstorp (kd) har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att införa kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med regeringens
förslag att gälla från och med den 1 juli 2008.
Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande. Nämnder föreslår i yttrande 2008-0306 att kommunfullmäktige avslår motionen. En sammanställning intas som bilaga § 112.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Britt Jämstorp - med instämmande av Kennet Aronsson - yrkar bifall till motionen.
Rolf Tholén avstår från att delta i beslutet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition om arbetsutskottet vill avslå eller bifalla motionen
och finner att arbetsutskottet har beslutat att avslå motionen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen i enlighet med BUS-nämndens förslag.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Laila Johansson – med instämmanden av Kennet Aronsson, Carl-Eric Birgersson och Stig
Werner – yrkar bifall till motionen.
Jens Henningsson – med instämmande av Per-Ola Mattsson – yrkar avslag på motionen.
Lennarth Malm avstår från att delta i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen i enlighet med BUS-nämndens förslag.

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 6

Kommunstyrelsen

2008-05-20

KS § 113
AU § 94
2008-05-20
2008-05-06
Motion om förändring av omsorgens inriktning
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2007.703

Carl-Eric Birgersson (m), Ann-Louise Johansson (c) Eva Olsson-Bengtsson (v) och Hélène
Nordin (mp) har i en gemensam motion till kommunfullmäktige föreslagit att
• Kommunen öppnar fler dagcentraler med anställd personal. Dagcentralerna ska vara öppna
för alla över 65 utan någon särskild behovsprövning. På dagcentralerna skall också finnas
tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
• Tillåt och uppmuntra andra aktörer inom vård och omsorg att konkurrera med fokus på
kvalitet. T ex inom hemtjänsten.
• Ett gemensamt ansvar för handläggning av behovsbedömning av omsorg införs inom enheten.
Öppenhet och samverkan bör råda inom enheten.
• KABO ges i uppdrag att bygga och tillvarata befintliga lägenheter som är lämpliga för att
anpassas till seniorboenden. Lägenheterna skall fördelas av omsorgsnämnden via
biståndshandläggare till dem som önskar och är i behov av denna typ av boende.
• Trygghetslarm bör uppmuntras till dem som har behov, då det kan minska otrygghet och oro i
det egna boendet. Genom denna enkla insats kan man fördröja flyttning till särskilt boende
och därmed minska kostnaderna för kommunen.
Motionen har remitterats till Karlshamnsbostäder AB (avseende punkten 4) och
omsorgsnämnden för yttrande. En sammanställning intas som bilaga § 113.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med beaktande vad Karlshamnsbostäder och omsorgsnämnden framhållit som yttrande över
motionen tillsätta en fullmäktigeberedning bestående av 7 personer
(varav 4 från koalitionen och 3 från oppositionen)
att beredningen ska avge sina synpunkter senast den 31 december 2008
att som beredningens ordförande utse Christel Jonasson (s)
att beredningens kostnader belastar kommunfullmäktiges anslag till förfogande.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:

Ordföranden meddelar att Suzanne Svensson föreslås som beredningens ordförande istället för
Christel Jonasson.
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Yrkande
Anders Englesson yrkar att oppositionen skall få utse 4 personer till beredningsgruppen.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englessons yrkande
beträffande den första att-satsen och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets
förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå
arbetsutskottets förslag i övrigt med den ändringen att Suzanne Svensson utses till
beredningsgruppens ordförande och finner att styrelsen har bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med beaktande vad Karlshamnsbostäder och omsorgsnämnden framhållit som yttrande över
motionen tillsätta en fullmäktigeberedning bestående av 7 personer
(varav 4 från koalitionen och 3 från oppositionen)
att beredningen ska avge sina synpunkter senast den 31 december 2008
att som beredningens ordförande utse Suzanne Svensson (s)
att beredningens kostnader belastar kommunfullmäktiges anslag till förfogande.
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KS § 114
AU § 95
2007.1125
2008-05-20
2008-05-06
Motion angående pilotprojekt för inköp av rättvisemärkta fotbollar handbollar
och andra rättvisemärkta produkter i Karlshamns kommun________________
Britt Kilsäter föreslår i en motion 2007-11-22 till kommunfullmäktige
- att kommunen i upphandlingsprocessen efterfrågar rättvisemärkta fotbollar och handbollar
- att upphandlingsenheten tillsammans med politiker för hållbar utveckling av-rapporterar
resultatet av pilotprojektet efter ett- respektive två år
- att kommunen informerar idrottsföreningar och sporthandeln om pilotprojektet
- att kommunen i upphandlingsprocessen successivt efterfrågar fler rättvisemärkta produkter.
Motionen har remitterats till BUS-nämnden, gymnasienämnden och servicenämnden för yttrande.
BUS-nämnden och gymnasienämnden ställer sig bakom motionens förslag ang inköp av
rättvisemärkta produkter. Upphandlingschefen har angivit att servicenämnden avstår från att yttra
sig då upphandlingsenheten ej svarar för dylika inköp då nämnderna upphandlar själva.
En sammanställning intas som bilaga § 114.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med BUS-nämndens och gymnasienämndens yttrande ställa sig bakom förslaget i
motionen om rättvisemärkta produkter.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med BUS-nämndens och gymnasienämndens yttrande ställa sig bakom förslaget i
motionen om rättvisemärkta produkter och
att därmed bifalla motionen.
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AU § 96
2008-05-06

Bakgrund
Den 1 mars 2008 trädde en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel ikraft. I
anslutning härtill trädde också förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel ikraft.
Genom lagen blev det tillåtet även för andra näringsidkare än Apoteket Aktiebolag (publ.) att
sälja nikotinläkemedel, i lagen definierade som godkända receptfria läkemedel vars enda aktiva
substans är nikotin. Med detaljhandel avses i lagen försäljning och annat utlämnande i
näringsverksamhet till den som är konsument. Tidigare har Apoteket haft ensamrätt på
detaljhandelsförsäljning av detta slags läkemedel. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till
läkemedlen och därigenom få fler rökare att använda dessa produkter i samband med
rökavvänjning.
För att en näringsidkare skall få bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel krävs att anmälan
gjorts till den kommun där handeln skall bedrivas. Om en näringsidkare saknar fast driftställe skall
anmälan göras till Stockholms kommun. Lagen reglerar inte hur anmälan skall göras. Kommunen
skall snarast underrätta Läkemedelsverket när en anmälan kommit in. Anmälan behöver inte göras
av Apoteket. Med stöd av 14 § i lagen och 4 § i förordningen har Läkemedelsverket givits
bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter.
Nikotinläkemedel för inte säljas eller lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. Om det finns särskild
anledning att anta att läkemedlet är avsett att lämna över till någon som inte ha fyllt 18 år för det
inte lämnas ut.
Skrivelse från kommunsekreteraren med förslag till beslut intas som bilaga § 115.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen ansvarar för tillsyn av näringsidkare som bedriver detaljhandel med
nikotinläkemedel lag (2007:1455).
att med stöd av lagens 10 § ta ut en avgift om 300 kronor för den kontroll som kommunen
bedriver av de näringsidkare som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel
att kommunstyrelsen för egen del beslutar att alkoholinspektören ska göra följande tillsyn och
kontroll:
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- att näringsidkare som säljer nikotinläkemedel har gjort anmälan därom enligt
3 §, samt att anmäla detta till Läkemedelsverket
- att nikotinläkemedel inte säljs eller lämnas ut till den som är under 18 år
enligt 4 §
- att informationsskylt om förbudet i 4 § finns i lokaler där detaljhandel bedrivs
enligt 4 § 3 st
- att näringsidkare som bedriver detaljhandel enligt lagen utövar egenkontroll
samt har upprättat egenkontrollprogram enligt 5 §
- att de näringsidkare vars personal inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonal endast lämnar
upplysningar om ett läkemedel som framgår av dess bipacksedel enligt 6 §
- att vid uppdagade brister vid efterlevnaden av lagen, skyndsamt meddela detta till
Läkemedelsverket, samt
- skyndsamt tillställa bolag, enskilda näringsidkare och ideella föreningar som bedriver
försäljning av tobaksvaror information om lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
(2007:1455).
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen ansvarar för tillsyn av näringsidkare som bedriver detaljhandel med
nikotinläkemedel lag (2007:1455).
att med stöd av lagens 10 § ta ut en avgift om 300 kronor för den kontroll som kommunen
bedriver av de näringsidkare som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel
att kommunstyrelsen för egen del beslutar att alkoholinspektören ska göra följande tillsyn och
kontroll:
- att näringsidkare som säljer nikotinläkemedel har gjort anmälan därom enligt
3 §, samt att anmäla detta till Läkemedelsverket
- att nikotinläkemedel inte säljs eller lämnas ut till den som är under 18 år
enligt 4 §
- att informationsskylt om förbudet i 4 § finns i lokaler där detaljhandel bedrivs
enligt 4 § 3 st
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- att näringsidkare som bedriver detaljhandel enligt lagen utövar egenkontroll
samt har upprättat egenkontrollprogram enligt 5 §
- att de näringsidkare vars personal inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonal endast lämnar
upplysningar om ett läkemedel som framgår av dess bipacksedel enligt 6 §
- att vid uppdagade brister vid efterlevnaden av lagen, skyndsamt meddela detta till
Läkemedelsverket, samt
- skyndsamt tillställa bolag, enskilda näringsidkare och ideella föreningar som bedriver
försäljning av tobaksvaror information om lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
(2007:1455).

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 6

Kommunstyrelsen

2008-05-20

192

KS § 116
2008-05-20
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 sammanträde den 6 maj,
personal- och organisationsutskottets protokoll från sammanträde den 30 april, dels avskrift av
protokoll från Brottsförebyggande rådets sammanträde den
8 maj, dels avskrift av protokoll från Folkhälsorådet sammanträde den 19 maj och dels följande
delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens ordförande
2008-04-24, § 1 Undertecknade av handlingar - kontrasignation
2008-05-13, § 2 Ansökan om medverkan i Baltic Master II
Kommunledningsförvaltningen
Förköpsanmälningar § 20-48. 2008.
Anställning av IT-utvecklare/strateg
2008/223 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (Hotel Solgårda HB)
2008/201 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (Världens Smaker AB)
2008/242 Permanent serveringstillstånd till allmänheten, Tjärö turiststation
2008/9 Borgen för lån (KABO)
2008/10 Borgen för lån (KABO)
Protokoll från kommunens helägda bolag
Industrifastighets AB Munkahus
Karlshamns Hamn AB
Karlshamnsbostäder AB
Karlshamn Energi AB
Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Stadsvapnet i Karlshamn AB

2008-04-16, nr 3
2008-04-16, nr 3
2008-04-24, nr 3
2008-04-25, nr 3
2008-04-25, nr 3
2008-04-28, nr 3

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Delegation och vidaredelegation i personalärenden, mars och april 2008.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Anders Englesson lämnar en synpunkt vad gäller beslutet i Personal- och organisationsutskottet, §
77 2008.
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Redovisning av ärenden under bevakning
Aktivitetslista per 2008-05-13 har utsänts till ledamöterna.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
ÖVR
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Ärenden för kännedom
Besked om nytt kommunbasbelopp
Uppföljning av mål och verksamhetsmått för 2007 samt mål och verksamhetsmått för 2008
Organisation av och plan för intern kontroll inom byggnadsnämndens ansvarsområde
Besked om ersättning från Krisberedskapsmyndigheten
Överklagande i fråga om utvidgning av naturreservatet Bökemåla
Yttrande i folkbokföringsärende
Miljödomstolens beslut ang mellanlagring av avfallsmassor
Beslut om medel till projektet "Centrum för livsmedelsutveckling"
Fortsatt högt flyktingmottagande trots sänkt prognos
Internationellt kommunalt samarbete i Östersjöfrågor
Skrivelse ang problem med häckande måsar i centrala Karlshamn.
ÖVR

