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§ 3 Beslutslogg för kommunstyrelsen januari 2016 2016/153

Kommunstyrelsens beslut
att godkänna beslutsloggen för kommunstyrelsen med i förekommande fall nya
färdigdatum.
Sammanfattning
Administrative chefen har upprättat förslag till beslutslogg (uppföljning av beslut) för
kommunstyrelsen för januari månad 2016.
Beslutsunderlag
1

Beslutslogg för kommunstyrelsen januari 2016
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§ 4 Mottagande av gåva till kommunala musikskolan 2015/3901

Kommunstyrelsens beslut
att tacksamt motta gåvan till kommunala musikskolan
Sammanfattning
2015 års Alice Tegnér stipendiat, Johan Schuster, vill skänka sitt pris om 25 tkr till
kommunal musikskolan.
Beslutsunderlag
1

Gåva till musikskolan - Johan Schuster

Beslutet skickas till
Ekonomichef, Hans Hyllstedt
Nämnden för barn- ungdom och skola
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§ 5 Värdeöverföring från Karlshamnsbostäder AB 2016/395

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Stadsvapnet AB:s förslag till värdeöverföring från dotterbolaget
Karlshamnsbostäder AB till moderbolaget med hälften av 2015 års nettoöverskott som
uppkommit vid avyttring av fastigheter.
Sammanfattning
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunfullmäktige att godkänna en värdeöverföring
från dotterbolaget Karlshamnsbostäder AB till moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB.
Utifrån detta beslut kommer koncernbidragen avseende 2015 att räknas om.
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till förslaget
Beslutsgång
Ordförande ställer Magnus Gärdebring (M) avslagsyrkande mot Stadsvapnets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Stadsvapnets förslag.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Magnus Gärdebring (M)Elin Petersson (M), Emanuel Norén
(M), Tommy Strannemalm (SD) och Tor Billing (SD).
Beslutet skickas till
Ekonomichef Hans Hyllstedt
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§ 6 Anhållan om utbetalning av anslag till biosfärområde Blekinge Arkipelag för 2016
2016/143

Kommunstyrelsens beslut
att anslå 150 tkr för medfinansiering av kommunens medverkan i biosfärområde Blekinge
Arkipelag – under förutsättning att övriga medfinansiärer ställer sig bakom
bidragsökningen om 6 tkr.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2009-12-07 § 153 godkänt ansökan om att bilda biosfärområde
Blekinge Arkipelag. Utbetalning av anslag har skett med 63 tkr för år 2010 och 125 tkr år
2011, 2012 och 2013. År 2014 och 2015 erhöll biosfärområdet 144 tkr per år. Biosfärområdets kostnader består till ca 80 % av personalkostnader. Resterande del utgörs av
lokal och verksamhetskostnader. Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de
kommer att bidra med 400 tkr per år i fem år.
För 2016 har biosfärområdets styrelse beslutat att prioritera utvecklingsarbetet inom
följande områden: stimulera entreprenörskapet inom kulturmiljö, stimulera entreprenörskapet i kust och skärgård, stimulera hållbar turism samt etablera varumärket Blekinge
Arkipelag.
I budgeten för 2016 finns ett anslag med 145 tkr för finansieringen av Karlshamns
kommuns del i biosfärområde Blekinge Arkipelag. Anslaget är budgeterat på
kommundirektörens ansvar (ansvar 214, verksamhet 140, aktivitet 050).
Biosfärområde Blekinge Arkipelag anhåller i skrivelse om utbetalning av bidraget för
verksamhetsår 2016 samtidigt som man önskar att bidraget höjs från 144 tkr till 150 tkr.
Huvudmän är Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommuner.
Beslutet skickas till
Biosfärområde Blekinge Arkipelag
Ekonomichef Hans Hyllstedt
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§ 7 Organisation förskola/skola 2014/174

Kommunstyrelsens beslut
att 600 tkr för en utredning av organisation förskola/skola finansieras med medel från
investeringsprojekt 1161.
Sammanfattning
Karlshamns kommun behöver en hållbar förskole- och skolstruktur som håller i ett långt
perspektiv. Det är därför utbildningsförvaltningens bedömning att en utredning bör
tillsättas som inbegriper hela Karlshamns kommun och inte enbart ett geografiskt område.
Då denna utredarkompetens inte finns inom kommunen bör extern resurs användas. En
sådan utredning ska i så fall innehålla en analysfas där befintliga lokaler med berörd
verksamhet studeras utifrån ändamålsenlighet, lokaleffektivitet och teknisk status.
Framtida verksamhetsbehov för berörd verksamhet inom förskola, skola, fritidshem och
fritidsgårdar definieras i ett lokalprogram. Detta ligger sedan till grund för olika förslag till
byggnadstekniska, men även organisatoriska lösningar som nämnden kan ta ställning till.
Vidare föreslår utbildningsförvaltningen att nämnden återlämnar de investeringsmedel
som är avsatta för projekt 1161, tillbyggnad Norrevångskolan samt begär medel för ovan
föreslagna utredning.
Det är av yttersta vikt att en eventuell utredning samplaneras med övriga kommunala
verksamheter som kan vara berörda.
Nämnden för Barn ungdom och skola har beslutat
att avbryta projekt 1161 samt återlämna 9 765 tkr till kommunfullmäktiges
investeringsbudget
att hos kommunstyrelsen begära 600 tkr för föreslagen utredning och
att ge förvaltningschefen i uppdrag att starta föreslagen utredning under förutsättning att
begärda medel erhålls.
Ekonomikontorets övervägande
Byggnadsutredning i samband med investering bör beaktas som del i investering. I
händelse av utebliven byggnation ska utredning göras om eventuellt nedskrivningsbehov.
Beslutet skickas till
BUS nämnden
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 8 Sammanslagning av gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna 2015/3783

Kommunstyrelsens beslut
att de ökade utgifterna, 1 310 tkr, för Gymnasienämndens projekt 2514 GySär och SärVux
sammanslagning finansieras genom omfördelning från Nämnden för Barn ungdom och
skola projekt 1161.
Sammanfattning
I gymnasienämndens investeringsbudget finns det totalt avsatt 3 400 tkr till projekt 2514
GySär och SärVux sammanslagning. Differensen mellan avsatta medel och inkommet anbud
är 1 310 tkr. Projektet är därför underfinansierat. Kostnadsökningen beror bland annat på
brandåtgärder, förråd samt utökade åtgärder.
Gymnasienämnden begär därför ytterligare investeringsmedel motsvarande 1 310 tkr för
att kunna genomföra projekt 2514.
Projektet är viktigt inte enbart för gymnasienämndens verksamhet. Ett genomförande
innebär att gymnasiesärskolan kan lämna nuvarande lokaler i Rosendalsområdet till
förmån för socialnämndens verksamhet.
En bidragsansökan är skickad till Boverket som kan ge 25 % av projektets kostnad.
Det är dock osäkert om bidraget beviljas.
Nämnden för barn, ungdom och skola kommer att lämna tillbaka 9 765 tkr som var
avsedda för projekt 1161. Nämnden för barn, ungdom och skola kommer även att begära
600 tkr.
Bilagor
1 Delegationsbeslut gällande sammanslagning av Gymnasiesärskolan och Särskild
utbildning för vuxna
2 Beslutsunderlag gällande sammanslagning av Gymnasiesärskolan och Särskild
utbildning för vuxna
Beslutet skickas till
Gymnasienämnden
Ekonomichefen
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§ 9 Stöd till samlingslokaler 2016 2015/3196

Kommunstyrelsens beslut
att stöd till samlingslokaler utgår med 742 tkr enligt följande:
Föreningen Folkets Hus i Karlshamn
Mörrums Folkets Husförening
Törneryds bygdegårdsförening
Ringamåla bygdegårdsförening
Forneboda bygdegårdsförening
Kontakten
Åryds hembygdsförening
Halasjö hembygdsförening
Emneboda hembygdsförening
Tararp-Nötabråne bygdeförening

150 tkr
400 tkr
14 tkr
18 tkr
20 tkr
0 kr
80 tkr
25 tkr
15 tkr
20 tkr

Sammanfattning
Föreligger förslag till fördelning av anslaget för samlingslokaler 2016. Totalt har 9
föreningar ansökt om 1 167,2 tkr ur kommunens anslag om 1 050 tkr.
Beslutsunderlag
1

Förslag till beslut KS internbudget avseende stöd till samlingslokaler 2016

Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar att stöd till samlingslokaler utgår med 182 tkr enligt
följande:
Föreningen Folkets Hus i Karlshamn
0 tkr
Mörrums Folkets Husförening
0 tkr
Törneryds bygdegårdsförening
14 tkr
Ringamåla bygdegårdsförening
18 tkr
Forneboda bygdegårdsförening
10 tkr
Kontakten
0 kr
Åryds hembygdsförening
80 tkr
Halasjö hembygdsförening
25 tkr
Emneboda hembygdsförening
15 tkr
Tararp-Nötabråne bygdeförening
20 tkr
Beslutsgång
Ordförande ställer Magnus Gärdebring (M) yrkande mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
Ekonomichef Hans Hyllstedt
Redovisningschef Ulrika Hägwall Lundberg
Berörda föreningar
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§ 10 Höjning av Va-taxa och brukningsavgifter from 2016-03-01 2015/4338

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 %
att höjningen ska gälla fr.o.m. lagakraftvunnet beslut
Sammanfattning
Under innevarande år har VA-enhetens intäkter från storkunder minskat och
kapitalkostnaderna ökat. Samtidigt har VA-enheten ökande investeringsbehov avseende
Långasjöns vattenverk, Sternö avloppsreningsverk och Mörrums avloppsreningsverk samt
utbyggnad av avlopp utanför nuvarande verksamhetsområde m fl projekt. Investeringarna
sker i enlighet med kommunens fastställda VA-plan.
VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med
2016-02-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att
kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 14,79 kr/m3 till 15,53 kr/m3 och att
den fasta avgiften för spillavloppsvatten för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 479,31 kr
per år till 2 603,28 kr per år. Dagvattenavgiften höjs från 757,05 kr/år till 794,90 kr/år.
Samtliga angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms).
För en normalvilla som använder 150 m3/år blir det med föreslagen höjning ca 273 kr
dyrare/år/fastighet, inklusive moms.
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2016.
Beslutsunderlag
1
2

Protokollsutdrag Förslag på höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2016
Förslag på höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2016

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Daniel Wäppling
Abonnenthandläggare Lotta Johansson
Ekonom Susanne Andersen
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§ 11 Yttrande över granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering 2016/79

Kommunstyrelsens beslut
att överlämna detta svar till kommunrevisionen.
Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna i Karlshamns kommun har PwC genomfört en granskning av
kommunstyrelsens investeringsplanering.
Revisorerna poängterar särskilt att







Processerna behöver utvecklas och tydliggöras genom styrdokument med tydlig
processbeskrivning som innehåller beslutspunkter och kontrollmål för
investeringsprocessens olika faser
Behovsanalyserna måste innehålla ett tillräckligt långsiktigt perspektiv. Behoven
behöver också tydligare kopplas till de övergripande målen, där det framgår hur
investeringen ska bidra till ökad måluppfyllelse
Det strategiska arbetet med investeringar behöver förbättras med ett tydligare tvärsektoriellt arbete för att främja helhetsperspektivet med tillräcklig framförhållning
och långsiktighet i arbetet
En organisatorisk brist medför att det oftast saknas handlingsalternativ med
konsekvensanalys för att nå fram till ett genomarbetat politiskt ställningstagande
Kopplat till de höga investeringsvolymerna och kommunens finansiella mål behövs
det en transparent planering som är längre än tre år.
Koncerninterna överlåtelser borde föranleda en översyn av det finansiella
soliditetsmålet.

Ekonomiavdelningen delar revisionens synpunkter och kommer att tillsätta en
arbetsgrupp med bred förankring för att jobba vidare med synpunkterna. Ambitionen är
att arbetsgruppen är klar och kan presentera ett förslag till åtgärder och en arbetsmodell
senast 2016-10-30.
Bilagor
1
2

Missiv - Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering
Granskningsrapport - granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Ekonomichef Hans Hyllstedt
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§ 12 Avtal om fastighetsreglering Tostarp 1:64, 4:66 och 4:69 2016/177

Kommunstyrelsens beslut
att godkänna avtalet där Karlshamns kommun genom fastighetsreglering förvärvar
fastigheterna Tostarp 1:64 och 4:66 i Karlshamns kommun för 1 500 000 kronor och ge
kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att underteckna
erforderliga handlingar
att markförvärvet finansieras ur kommunstyrelsens projekt för strategisk utveckling
(projektnummer 1100).

Sammanfattning
Fastighetsregleringen avser fastigheterna Tostarp 1:64, 4:66 och 4:69 i Karlshamns kommun.
Fastigheterna Tostarp 1:64 och 4:66 skall, genom lantmäteriförrättning, införlivas i fastigheten
Tostarp 4:69. Ersättningen för marken uppgår till 1 500 000 kronor.
Arealen uppgår till ca 92 000 kvm och ska i enlighet med gällande översiktsplan användas till
häst- och hundsport med tillhörande service. Fastigheterna är inte detaljplanelagda.

Beslutsunderlag
1

Avtal om fastighetsreglering 2015-09-15

Beslutet skickas till
Fastighetschef Ulf Olsson
Ekonomichef Hans Hyllstedt
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§ 13 Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid Österslätt 2015/4367

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att utöka investeringsbudgeten 2016 med 1,5 mnkr för projekt 2567 Kickbikebana vid
spontanidrottsplatsen vid Österslätt.
att projektet finansieras 2016 genom ökad upplåning.
att tillkommande driftskostnader (exkl kapitalkostnader) finansieras inom
fritidsnämndens budgetram.
Sammanfattning
Fritidsnämnden (FN § 103) har beslutat att hos kommunfullmäktige begära en utökning av
investeringsbudgeten 2016 med 1,5 mnkr till projekt 2567 Kickbikebana.
Som underlag finns tjänsteskrivelse som beskriver problematiken och konflikterna vid
nuvarande användningssätt av spontanidrottsplatsen.
Överväganden
Den totala investeringsbudgeten i år uppgår till cirka 160 mnkr (exkl försäljning av
anläggningstillgångar) och för de kommande två åren nästan 550 mnkr. Detta är en för
Karlshamns del väldigt hög nivå.
Fritidsnämndens investeringsutrymme får åren 2016 – 2018 är nästan 44 mnkr (exkl
Jössahallen). Härutöver har fritidsnämnden beslutat att begära att kvarstående
investeringsmedel 2015, cirka 6 mnkr, ska överflyttas till 2016.
Beslutsunderlag
1
2
3

Protokollsutdrag § 103 Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid
Österslätt
Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid Österslätt
Kalkyl kickbikebana

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden
Ekonomichef Hans Hyllstedt
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§ 14 Yttrande avseende samråd av detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, Karlshamn,
Karlshamns kommun, Blekinge län 2015/4830

Kommunstyrelsens beslut
att anta mark- och exploateringsingenjörens yttrande som sitt eget
Sammanfattning
Förslag till detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, Karlshamn, Karlshamns
kommun, Blekinge län, finns för granskning under tiden från den 14 december 2015 till och
med den 24 januari 2016. Under samrådstiden ges tillfälle att lämna synpunkter på
förslaget.
Syftet med planläggningen är att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 3
och 11 samt komplettera befintlig bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning av vindar
samt nya trapphus. Planen syftar också till att säkerställa bebyggelsens 1950-talskaraktär
på fastigheten Växjö 12.
Bakgrund
Pribo AB har 2014-05-14 ansökt om upprättande av ny detaljplan. Byggnadsnämnden har
2014-06-25, § 126, beslutat att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en
detaljplaneprocess.
Yttrande
Föreslagen detaljplan möjliggör uppförande av ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna
Växjö 3 och 11 samt komplettering av befintlig bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning
av vindar samt nya trapphus. På så sätt kan nya bostäder skapas i attraktivt centralt läge.
Förslaget uppfyller också sju av de åtta ledorden för hållbar utveckling enligt översiktsplanen. Detta är positivt.
Kommunen som fastighetsägare bedöms inte påverkas, förutom att avtal om
fastighetsreglering kommer att tecknas med fastighetsägaren till Växjö 3 avseende
överföring/försäljning av ca 10 kvm av den kommunägda fastigheten Karlshamn 2:1 till
fastigheten Växjö 3.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Yttrande Växjö 3 11 12 Dp Samråd.pdf
Kungörelse om samråd.pdf
Planbeskrivning.pdf
Beslutsunderlag för MKB_Växjö med bilaga.pdf
Fastighetsförteckning.pdf
Plankarta.pdf
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Yrkanden
Anders Englesson (MP) yrkar att Växjö 3 inte ska planläggas för bostadsändamål.
Marie Sällström (S), Magnus Gärdebring (M) och Per Ola Matsson (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Anders Englesson (MP) yrkande mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 15 Yttrande avseende samråd av detaljplan för fastigheterna Rävabygget 4:1 m fl (Södra
Cell Mörrum), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun, Blekinge län 2015/4959

Kommunstyrelsens beslut
att anta mark- och exploateringsingenjörens yttrande som sitt eget samt att i övrigt bifalla
planförslaget.
Sammanfattning
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 med flera, Mörrum-Elleholm,
Karlshamns kommun, Blekinge län, finns för samråd under tiden från den 21 december
2015 till och med den 31januari 2016. Under samrådstiden ges tillfälle att lämna
synpunkter på förslaget.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt expansion av Södra Cell Mörrum i
riktning norrut. Detaljplanen innebär att markområde som idag främst består av skogseller ängsmark planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och
avses medge flexibilitet för etablering av industriverksamheter. Med planläggningen
skapas utökade möjligheter för vedgård och hantering av biobränsle på fastigheten
Rävabygget 4:1 m fl. Detaljplanen ska också möjliggöra att de luftledningar som finns idag
ska kunna gräva ner. Möjlighet ska också finnas för mindre verksamheter/industrier att
etablera sig inom detaljplanen samt möjlighet för dubbelspår på järnväg. Detaljplanen
möjliggör även lokalisering av växthus inom planområdet.
Yttrande
Inget att erinra.
Detaljplaneförslaget innebär planläggning av SCM:s egen mark. Ingen kommunägd mark
berörs och kommunen som fastighetsägare är inte heller på annat sätt berörd av
planförslaget.
Detaljplaneförslaget tar även hänsyn till de planer som finns på VA-ledningar, både för
överföring av avloppsvatten och för dricksvattenförsörjning.
Bilagor
1
2
3
4

Yttrande Rävabygget 4-1 Dp Samråd.pdf
Samråd om detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl i Karlshamns kommun.html
Kungörelse om samråd_Rävabygget 4-1 m.fl..pdf
Fastighetsförteckning_Rävabygget 4-1 m.fl..PDF
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Yrkanden
Anders Engelsson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av karta.
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget ”samt att i övrigt
bifalla planförslaget”.
Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på Anders Englesson (MP) återremissyrkande och
finner att kommunstyrelsen avslagit återremissyrkandet.
Ordförande ställer härefter proposition på sitt tilläggsyrkande finner att kommunstyrelsen
beslutat bifalla tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 16 Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen
2015/3526

Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet som sitt eget och skicka detsamma till Havs- och Vattenmyndigheten
som svar på remissen
Sammanfattning
Karlshamns kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Havs- och vattenmyndighetens
Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömning.
Synpunkter ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 mars 2016.
Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering
i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet. Karlshamns kommuns vattenområde ingår i havsplaneområde
Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten har målsättningen att genomföra samråd
2017/18 och att överlämna förslag till havsplaner till regeringen 2018/19.
Havsplanerna ska omfatta territorialhavet och svensk ekonomisk zon, med undantag av
områden närmast kusten. Detta innebär att kommunerna och staten har överlappande
planeringsansvar i större delen av territorialhavet. Havsplaneringen kan kort beskrivas
som en process för att analysera och organisera verksamheter i havsområdena för att
uppnå miljömässiga, näringspolitiska och sociala mål. Det handlar om att i en öppen
process och med inriktning mot framtiden skapa möjligheter för och göra avvägningar
mellan olika intressen för nyttjande, utveckling och bevarande.
Karlshamns kommun ser positivt på att den statliga havsplaneringen avser ta hänsyn till
befintliga kommunala översiktsplaner. Kommunen ser fram emot att få fortsätta vara
delaktig i det statliga havsplaneringsarbetet liksom att få ta del av det underlag som tas
fram under planeringsprocessen och som kan underlätta kommunal översiktsplanering.
Parallellt med den statliga havsplaneringen kommer Karlshamns kommun, tillsammans
med Karlskrona och Ronneby kommuner, att ta fram en interkommunal översiktsplan för
havsområdet. En samrådshandling kommer att tas fram under 2016 och samråd kommer
att hållas under våren 2017. Ett antagande av den interkommunala översiktsplanen för
havsområdet för de tre kustkommunerna planeras ske i juni 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-22
Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen
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Beslutet skickas till
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se (ange diarienumret 377914 i e-postmeddelandets ärendemening)
Byggnadsnämnden
Kommundirektör Göran Persson
Tomas Carlsson, Karlshamns Hamn
Mats Olsson, Karlshamns Hamn
Miljöingenjör Jesper Bergman
Näringslivsutvecklare Theresia Bergdahl
Projektledare Anders Siversson
Utvecklingsstrateg Gisela Åberg
Projektingenjör Rolf Borgström
Stadsarkitekt Emina Kovacic
Planarkitekt Jeanette Conradsson
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§ 17 Tilläggstrafik i kollektivtrafiken 2016/2017 2015/4987

Kommunstyrelsens beslut
att fortsätta köpa till tilläggstrafiken på Linje 250 Karlshamn – Märserum.
Sammanfattning
Blekingetrafiken genomför varje år en genomgång av trafiken för att till kommunen
redovisa linjer som turer med lågt resande. Nedan redovisade linjer och turer har
kommunen möjlighet att köpta till som tilläggstrafik. Väljer kommunen att inte köpa till
trafiken, kommer turerna att läggas ned inför trafikåret 2016/2017.
Linje 250 Karlshamn – Märserum
Nattbussarna på linje 250 mellan Karlshamn och Märserum är tilläggstrafik året om.
Turerna går från Karlshamn kl. 02.10 på fredagar och lördagar. Resande har i de senaste
undersökningarna varit 1,2 resor i snitt per tur.
-

Nettokostnaden för turerna har beräknats till ca 27 tkr per år.

Turen på linje 250 kl. 06.00 från Märserum till Karlshamn är tilläggstrafik under
sommaren. Resandet har under sommaren 2015 varit 1,8 resor i snitt per tur.
-

Nettokostnaden för turen har beräknats till ca 11 tkr per år.

Summan av nettokostnaden för samtliga ovanstående föreslagen tilläggstrafik för buss i
Karlshamn är ca 38 tkr per år och är redovisad i kostnadsläge för 2016.
Beslutet skickas till
Utvecklingsingenjör Sofie Samuelsson
Pär Welander, Blekingetrafiken/Region Blekinge
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§ 18 Anpassning skärgårdsturer 2016 2017 2015/4987

Kommunstyrelsens beslut
att godkänna Blekingetrafikens förslag till anpassning av skärgårdsturerna.
Sammanfattning
Under 2016 kommer av allt att döma Transportstyrelsen att ändra reglerna och de
dispenser av dessa regler som funnits för de olika fartområdena i vatten utanför
Karlshamn. Detta innebär i praktiken att den avtalade skärgårdsbåten M/F Vindskär som
trafikerar linjen Karlshamn brygga-Tärnö-Tjärö får halvera sin passagerarkapacitet från
120 till 60 passagerare. De dispenser som funnits har varit kända sedan trafiken avtalades
och startade och kommer enligt trafikföretaget av allt att döma inte att kunna förlängas
längre.
För att motverka de effekter av förändrade regler och den minskade passagerarkapaciteten
det skulle ge har diskussioner mellan Region Blekinge, kommunens tjänstemän och
trafikföretaget förts och det har tagits fram en trafiklösning som i de flesta fall skulle vara
en fördel mot dagens trafik.
I stora drag innebär anpassningarna att trafikföretaget som bedriver trafiken kommer att
utöka det totala trafikutbudet med ca 20% utan att det kommer att påverka kostnaderna
för kommunen och Region Blekinge.
Trafiken på linjen Matvik-(småöar Hällaryds skärgård)-Tärnö berörs ej utan trafikeras som
innan.
Trafiken på linjen Karlshamn-Tärnö-Tjärö kommer under högsäsongsperioden att utföras
med två skärgårdsbåtar med två separata linjer istället för en som innan. Skärgårdslinjen
till Kastellet kommer under högsäsongen att upphöra som egen linje och istället ingå som
stopp på linjen till Tärnö.
Den ena båten, M/F Vindskär, kommer att trafikera Karlshamn brygga – Matvik – Tjärö
Den andra båten, M/F Tuva, kommer att trafikera Karlshamn brygga – Kastellet - Tärnö
Det innebär i högsäsong att det blir fler längre skärgårdsturer som kommer att erbjudas
resenärer ifrån Karlshamns brygga och förändringen ger sju turer istället för tre som
tidigare.
Skärgårdsbåten M/F Vindskär kommer trafikera Tjärö med samma turutbud som innan
och kommer även att trafikera Matvik. På så sätt ges det bra möjligheter att även från
Matvik kunna ta sig snabbt till Tjärö. I Matvik finns även koppling till Skärgårdsbåten till
Tärnö och Hällaryds skärgård vilket ger bra möjligheter att ta sig runt på flera sätt i
skärgården. Denna förändring ger också Tjäröresenärerna från Karlshamn en mer
komfortabel resa då linjen inte behöver gå i öppet vatten på samma sätt som idag.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-02-02

sid 26 av 42

Den öppna skärgårdsbåten Flundran som idag trafikerar Karlshamn-Kastellet kommer att
ersättas med en mer väderoberoende snabbare skärgårdsbåt, MF/Tuva, som även kommer
att trafikera Tärnö på samma turer. På detta sätt skapas en ny skärgårdsrundtur från
Karlshamn som tar ca en och en halv timme där man kan uppleva skärgården. Den
rundturen blir ett bra komplement till den längre turen till Tjärö.
För trafiken till Kastellet så minskas turutbudet från tolv till sex turer dagligen. Effekten av
förändringen innebär att avgångarna anpassas efter hur behovet har sett ut, vilket ger
fortsatt goda möjligheter att besöka Kastellet under högsäsongtid.
Beslutsunderlag
1 Anpassning skärgårdsturer karlshamn 2016
Beslutet skickas till
Utvecklingsingenjör Sofie Samuelsson
Trafikplaneringsenheten, Blekingetrafiken/Region Blekinge
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§ 19 Inrättande av kommunalt råd för funktionsnedsatta 2016/208

Kommunstyrelsens beslut
att inrätta ett kommunalt råd för funktionsnedsatta
att godkänna förslaget till reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta
att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att utse två ledamöter i kommunala rådet
för funktionsnedsatta.
Sammanfattning
Förslag att inrätta ett råd för funktionsnedsatta, som är organisatoriskt knutet till
kommunstyrelsen, har under sommaren och hösten 2015 utarbetats tillsammans med
handikapporganisationerna i Karlshamn. Rådet ska vara ett organ för samråd och
ömsesidig information avseende övergripande planeringsfrågor som berör de
funktionsnedsattas villkor samt på strategisk nivå ta initiativ till och aktivt arbeta för
förändringar som särskilt berör funktionsnedsatta.
Beslutsunderlag
1 Reglemente för rådet för funktionsnedsatta
Beslutet skickas till
Föreningen ”Handikappföreningarna i Karlshamn”
Författningssamlingen
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§ 20 Plan för extraordinära händelser och ny krisledningsplan 2016/172

Kommunstyrelsens beslut
att anta plan för extraordinära händelser 2015-2018 samt ny Krisledningsplan och
riktlinjer för kriskommunikation.
Sammanfattning
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under
mandatperioden samt en planering för hur kommunen ska hantera en kris.
I överenskommelsen om kommunens krisberedskap framgår därför att kommunerna ska
ta fram ett styrdokument förkommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska
utgöra en plan för behov av åtgärder som identifierats i kommunens Risk- och
sårbarhetsanalys, övningsutvärderingar, inträffade händelser mm.
Syftet med Karlshamns kommuns krisplan och krishantering är att kommunen ska kunna
hantera extraordinära händelser och andra kriser. En extraordinär händelse är en händelse
som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.
Krisledningsplanen är i första hand till för krishantering vid extraordinära händelser. För
kommunen finns dock även behov av riktlinjer för krishantering vid allvarliga händelser
och olyckor som inte är av den storleksordningen att de klassificeras som extraordinära.
Beslutsunderlag
1
2
3
4

Handlingsplan för extraordinära händelser 2015-2018
Handlingsplan RSA 2015-åtgärder, bilaga 1
Krisledningsplan 2016
Riktlinjer för kriskommunikation

Beslutet skickas till
Kris- och säkerhetssamordnare Ulf Melander
Länsstyrelsen i Blekinge län
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§ 21 Pristagare stadsbyggnadspriset 2015 2014/3214

Kommunstyrelsens beslut
att godkänna kallbadhuset som pristagare av Stadsbyggnadspriset 2015
Sammanfattning
Stadsbyggnadspriset avser medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus
samt öka allmänhetens intresse för vår byggda miljö. Priset ska tilldelas den som givit den
byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de
senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av följande
fyra kategorier, god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.
Årets stadsbyggnadspris föreslås tilldelas kallbadhuset med följande motivering:
”Kallbadhuset sätter på ett förtjänstfullt sätt Karlshamn på kartan genom att vara det enda
i sitt slag mellan Malmö och Borgholm. Det smälter väl in i sitt sammanhang och tillför
samtidigt ett redan vackert landskap ytterligare en dimension. Byggnaden och dess
funktion berikar och förstärker Väggaområdet till gagn för såväl Karlshamnsbor som
besökare.
Byggnadens enkla, moderna och skulpturala form är ett utmärkt exempel på god
skandinavisk arkitektur. Med sin lågmälda framtoning väcker den nyfikenhet där den
skymtas mellan träden. Innanför portarna kan man ta del av en storslagen utsikt och
interiören följer exteriörens enkla formspråk och utmärks av ett väl utfört hantverk.
I och med uppförandet av Kallbadhuset har den byggda miljön i Karlshamn givits ett
spännande tillskott. Byggnaden speglar väl sin tid, samtidigt som den knyter an till den
lokala historien och bidrar till att återskapa en efterlängtad funktion, som tidigare har
funnits i området.”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-22
Inkomna föreslagna objekt/projekt
Beslutet skickas till
Arkitekt Anders Larsson
Stadsarkitekt Emina Kovacic
Park- och gatuchef Marie-Louise Svensson Wickström
Landskapsarkitekt Dan Pålsson
Planarkitekt Jeanette Conradsson
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§ 22 Motion om att sätta ut bänkar vid gång- och cykelvägar 2015/1341

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med hänvisning till att förslaget istället i första hand bör
prövas av verksamheten och i andra hand prövas av teknisk nämnd och då i samband med
att nämnden behandlar sin årliga verksamhetsplan.
Sammanfattning
Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V) föreslår i motion, daterad 2015-02-26, att
man börjar med att placera ut bänkar längs gång- och cykelvägen Prinsgatan - gamla
Vislandabanan och att man därefter ser hur väl denna satsning uppskattas och därefter ser
över möjligheten att även placera ut bänkar vid andra gång- och cykelvägsstråk.
Övervägande
Att införskaffa bänkar kostar ca 15000:- per soffa och driftskostnaden ca 200-500:- årligen
beroende på plats. Kommunen får många frågor och medborgarförslag om soffor och
verksamheten är lyhörd för medborgares önskemål om enstaka soffor.
Karlshamns kommun arbetar sedan ett par år tillbaka enligt en ny styrmodell, kallad
Kompass Karlshamn. Detta innebär att fullmäktige, samtidigt som nämndernas
rambudgeter fastställs, sätter årliga inriktningsmål utifrån kommunprogrammet. Dessa
bryts sedan ner av nämnderna till årliga verksamhetsplaner med mer detaljerade mål och
av förvaltningen ända ner på enhetsnivå. Att fullmäktige fastställer var bänkar ska placeras
ut rimmar dåligt med kommunens nya styrmodell.
Motionens intentioner bör istället i första hand prövas av verksamheten och i andra hand
prövas av teknisk nämnd och då i samband med att nämnden behandlar sin årliga
verksamhetsplan.
Beslutsunderlag
1

Motion om att sätta ut bänkar vid gång- och cykelvägar.pdf

Beslutet skickas till
Jens Henningsson
Monica Andersson
Teknisk nämnd
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§ 23 Motion angående införande av ett ungdomsråd 2015/1750

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till övervägandet.
Sammanfattning
Elin Petersson (M) förslår i en motion att Karlshamns kommun inrättar ett ungdomsråd.
Ungdomsrådet skulle ha till uppgift att beakta yngres intressen vid kommunens behandling
av ärenden som gäller yngre människor.
Övervägande
Grundidén med ungdomsråd är att göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i
närsamhället. Hos Sveriges ungdomsråd, som samlar ungdomsråd och andra
inflytandeforum för ungdomar från hela landet, finns ett 60-tal ungdomsråd registrerade.
Det finns dock många fler kommuner som har eller har haft ett aktivt inflytandeforum för
ungdomar. Avgörande för om dessa forum blir livskraftiga är dels hur kommunen stöttar
deras arbete med ekonomiska och personella resurser dels om de själva ges utrymme att
driva frågor och inte bara vara en remissinstans.
Karlshamns kommun har i kommunprogrammet, som tar sin utgångspunkt i koalitionens
samarbetsplattform, för mandatperioden slagit fast att ”möjligheten att vara med och
påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna tillfredställelse i livet. Vi
kommer därför att utveckla arbetet med medborgardialog samt fortsätta arbetet med
kunskapsuppbyggnad för ett hållbart samhälle. Vi vill särskilt stärka barns och ungas
demokratiska deltagande och inflytande”. I inriktningsmålen för 2016 som återfinns i
kommunens budgetdokument understryks detta ytterligare då fullmäktige fastställt att
”alla invånare, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund har rätt att göra sin röst
hörd, påverka samhällets utveckling och vara med i den demokratiska processen.” Hur
detta ska göras är emellertid ännu inte fastställt men ett förslag kommer att tas fram under
våren 2016.
Med anledning av ovanstående bör motionen kunna anses som besvarad.
Beslutsunderlag
1

Motion ungdomsråd.docx

Yrkanden
Elin Petersson (M) yrkar att motionen bifalls.
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Beslutsgång
Ordförande ställer Elin Petersson (M) yrkande mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Elin Petersson
Kommunstyrelsen
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§ 24 Motion om ökad offentlighet för delaktighet och demokrati 2015/270

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till övervägandet anse första att-satsen avslagen, andra att-satsen
besvarad och tredje att-satsen bifallen.
Sammanfattning
Emanuel Norén (M) föreslår i motion daterad 2015-01-20 att kommunfullmäktige beslutar att
införa öppna nämndssammanträden när så är möjligt med tillträde för press och allmänhet, att
enskilda eller företrädare för organisationer erbjuds att ställa frågor som besvaras vid
allmänhetens frågestund samt att enskilda äger rätt att delta i debatt när frågorna besvaras.

Övervägande
Det finns inga lagliga hinder för att ha öppna nämndsmöten med undantag av ärenden som
behandlar myndighetsutövning och/eller avhandlar sekretesskyddad information. Att införa så
kallade öppna nämndssammanträden är idag inte möjligt utan att revidera nämndernas
reglementen. Däremot så ska redan idag samtliga nämnder på ett aktivt sätt, inom sina
ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala demokratin och att medborgarnas
perspektiv är i fokus. Nämnderna ska också verka för att samråd sker med dem som utnyttjar
dess tjänster. Formerna för hur detta görs är emellertid upp till nämnderna att själva besluta om.
Detta kan ske i anslutning till nämndsmöten eller vid andra tillfällen nämnden anser är lämpligt.
Nämnas bör också allmänhetens speciella initiativrätt i Karlshamns kommun benämnt ”förslag
till Karlshamns kommun”. Kommunen deltar också i SKL:s nationella nätverk för utveckling av
medborgardialoger.
Karlshamns kommun erbjuder redan idag möjlighet för allmänheten att ställa frågor vid
kommunfullmäktigesammanträdena. Formerna för detta anges i kommunfullmäktiges
arbetsordning och det är upp till fullmäktiges presidium att närmare reglera passande
former för frågestunderna. Någon överläggning får emellertid inte förekomma.
Med hänvisning till ovanstående får erforderligt underlag för politiskt ställningstagande
anses föreligga.
Beslutsunderlag
1

Motion ökad offentlighet

Yrkanden
Emanuel Norén (M) och Anders Englesson (MP) yrkar att även motionens första att-sats
bifalls.
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Beslutsgång
Ordförande ställer Emanuel Norén (M) mfl yrkande mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Emanuel Norén
Administrativ chef Jens Odevall
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§ 25 Motion om avgiftsfri kollektivtrafik 2015/1339

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till övervägandet
Sammanfattning
Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V) föreslår i motion, daterad 2015-02-26, att
Karlshamns kommun utreder förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom
kommunen.
Utredningen bör belysa, utöver de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och
nackdelar som avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära.
Övervägande
Region Blekinge har det strategiska ansvaret för att utveckla kollektivtrafiken enligt målen
i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla upp, verkställa och marknadsföra den
upphandlade kollektivtrafiken. Trafiken drivs huvudsakligen under varumärket
Blekingetrafiken. Karlshamns kommun finansierar årligen kollektivtrafiken med ca 24
mnkr via ägarbidrag mm. Sammantaget betalar, enligt Blekingetrafiken, kommunerna och
landstinget hälften av kostnaderna för kollektivtrafiken.
Det nyligen antagna trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge under perioden 2016-2019
har en hög ambitionsnivå med många satsningar för ett ökat kollektivtrafikutbud. Dessa
satsningar måste, liksom ett eventuellt införande av avgiftsfri kollektivtrafik, prioriteras
inom kommunens allt trängre budgetramar.
I kommunprogrammet som antagits för mandatperioden lyfts utvecklingen av
kollektivtrafiken upp som en viktig faktor både för tillväxten och miljön.
Med hänvisning till ovanstående kan motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
1

Motion om avgiftsfri kollektivtrafik.pdf

Yrkanden
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer Anders Englessons (MP) yrkande mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
Jens Henningsson
Monica Andersson
Utvecklingsingenjör Sofie Samuelsson
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§ 26 Motion om knarkhund på skolor och fritidsgårdar 2015/59

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
Sammanfattning
I motion daterad 2015-01-07 har Emanuel Norén (M) och Magnus Sandgren (M) föreslagit
att Karlshamns kommun i drogförebyggande syfte ska tillåta knarkhundar på kommunens
skolor och fritidsgårdar, som ett komplement till drogtester. Motionärerna föreslår att
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur knarkhund kan användas i
drogförebyggande syfte på kommunens skolor och fritidsgårdar.
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet)
för beredning och yttrande. I beredningen har beaktats det svar som gymnasienämnden
lämnat avseende tidigare inlämnad motion om drogtester av elever på gymnasiet eftersom
syftet med motionerna är snarlikt, dvs att sträva efter en drogfri skola. Strävan efter en
drogfri skola är skriftligt tydliggjort dels i styrdokumentet ”Alkohol och droger – riktlinje”
daterad 2012-01-24 och dels i Vägga gymnasieskolas drogpolicy, daterad 2014-06-01.
Styrdokumentet riktar sig till skolans personal och drogpolicyn riktar sig till eleverna. De
två dokumenten har stor samstämmighet t ex kring målsättning, ansvar, stöd, rådgivning,
förebyggande arbete och rutiner vid misstänkt eller bekräftat bruk av alkohol och/eller
annan drog. Dokumenten ger rektorerna tillräckliga redskap och det stöd som behövs i
arbetet med en drogfri skola. JO har utrett frågan om narkotikahundar i skolan och uttalat
att polisen till viss del kan få använda det. Hundarna ska då enligt JO användas efter skoltid
och eleverna ska vara informerade.
Förvaltningen anser att om narkotikahundar ska användas i skolan bör det ske på initiativ
av polisen, som är den myndighet som har tillgång till resursen, i detta fall
narkotikahundarna. Samverkan bör här ske med utbildningsförvaltningen i ett brotts- och
drogförebyggande syfte. Formerna för en eventuell samverkan bör utredas av
utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
1

Motion knarkhund.docx

Yrkanden
Emanuel Norén (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer Emanuel Norén (M) yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 27 Förslag till Karlshamns kommun - avgiftsfri torgplats för skolungdomar 2015/341

Kommunstyrelsens beslut
att inte tilldela skolungdomar en avgiftsfri torgplats
Sammanfattning
I ett förslag till Karlshamns kommun föreslås att skolungdomar ska få möjlighet att nyttja
en avgiftsfri torgplats för att sälja bakverk, hantverk m m som de själva har producerat.
Motivering till förslag är att läroplanen slår fast att elever ska få möjlighet att ta initiativ
och ansvar samt att de ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta såväl
självständigt som tillsammans med andra.
Förslaget har remitterats till markförvaltaren för yttrande och slutgiltigt ställningstagande
tas av kommunstyrelsen.
Enligt kommunfullmäktiges beslut om avgifter för torghandelsplatser finns det ingen
möjlighet till undantag. Det går därför inte att tilldela skolungdomen en gratis torgplats
utan betalning får ske i utbildningsförvaltningens verksamhet.
Teknisk nämnd har behandlat förslaget och föreslår kommunstyrelsen;
att besluta att inte tilldela skolungdomar en avgiftsfri torgplats
att upplysa förslagsställaren om möjligheten för utbildningsförvaltningen att hyra en
torgplats.
Beslutsunderlag
1
2
3

Protokollsutdrag Yttrande angående förslag till Karlshamn angående avgiftsfri
torgplats för ungdomar.
Yttrande angående förslag till Karlshamn angående avgiftsfri torgplats för ungdomar.
00059H.pdf

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Markförvaltare Martin Einarsson
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§ 28 Redovisning av delegationsbeslut KS 2016-02-02 2016/255

Kommunstyrelsens beslut
att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänsteman
enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2016-01-15 och 2016-01-19 finns att läsa i
netpublicator under ksau.
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§ 29 Handlingar för kännedom februari 2016 2016/366

Kommunstyrelsens beslut
att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Handlingar för kännedom enligt bilagd lista.
Bilagor
1
Protokollsutdrag Förslag till Karlshamns Kommun - renare Drottninggata
2
Förslag till Karlshamns Kommun - renare Drottninggata
3
Förslag till Karlshamns kommun - En renare Drottninggata i Karlshamn
4
Protokollsutdrag Förslag till Karlshamns kommun- Belysning på GC-vägen
Vislandabanan från Asarums kyrka och norröver.
5
Förslag till Karlshamns kommun - gatubelysning på cykelvägen mellan kyrkan och
Asarums bortersta kant
6
Förslag till Karlshamns kommun- Belysning på GC-vägen Vislandabanan från Asarums
kyrka och norröver.
7
Protokollsutdrag Yttrande angående skrivelse om befintligt farthinder på
Froarpsvägen vid Fröjdebergsvägen
8
Protokollsutdrag Återrapportering granskningsrapport stora investeringsprojekt
9
Återrapportering granskningsrapport stora investeringsprojekt
10 Protokoll ON 2015-12-16 § 163 Ekonomisk uppföljning för omsorgsnämnden januari
tom november 2015
11 Tjänsteskrivelse
12 Protokoll SocN 2015-12-17 § 403 Ekonomisk uppföljning för socialnämnden januarinovember 2015
13 Tjänsteskrivelse
14 Biografbyggnaden.html
15 Protokollsutdrag BN § 229 Planbesked för Älgen 5, (7, 8, 9), 11 samt del av Karlshamn
2:1
16 Protokollsutdrag BN § 233 Delegationsordning för byggnadsnämnden (BN) 2016
17 Delegationsordning BN 2016
18 Protokollsutdrag FN § 94 Beslut om investeringsbudget 2016
19 Beslut om investeringsbudget 2016
20 Investeringar mindre än 7 mnkr 2016
21 Protokollsutdrag FN 95 Beslut om startbesked för fritidsnämnden investeringar
mindre än 7 mnkr 2016
22 Protokollsutdrag § 97 Anläggande av park längs med Mörrumsån
23 Anläggande av park längs med Mörrumsån
24 Protokollsutdrag FN § 98 Förslag till Karlshamns kommun, soffor mellan Glassbåten
och högskolan
25 Förslag till Karlshamns kommun, soffor mellan Glassbåten och högskolan
26 Protokollsutdrag FN § 99 Förslag till Karlshamns kommun fler bänkar på Stortorget
27 Förslag till Karlshamns kommun fler bänkar på Stortorget
28 Protokollsutdrag FN § 100 Förslag till Karlshamns kommun - Förläng badsäsongen i
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