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Plats och tid:

Asarumssalen, klockan 13:30 – 15:30 Ajournering kl 14:08-14:15

Beslutande:

Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Gertrud Ivarsson
Magnus Gärdebring (ej § 61)
Tommy Strannemalm
Marie Sällström
Emanuel Norén
Jan Bremberg
Sara Sakhnini from § 62
Leif Håkansson
Tor Billing
Paul Hedlund
Ted Olander

Tjänstgörande
ersättare:

Bärthil Ottosson (M) tjg för Elin Petersson (M)
Charlott Lorentzen (MP) tjg för Anders Englesson (MP)
Andreas Saleskog (S) tjg för Sara Sakhnini (S) § 59-61
Anna Kälvestam (M) tjg för Magnus Gärdebring (M) § 61

Närvarande
ersättare:

Marco Gustavsson (C), Jan-Åke Berg (S), Vivianne Andersson (S) Magnus
Sandgren (M), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD), Bodil Frigren Ericsson
(L), Tobias Folkesson (S) from § 62

Övriga:

Göran Persson, kommundirektör
Christoffer Lundin, Live Entertainment, företräde inför behandlingen av
§ 61
Anna Persson, alkoholhandläggare § 61
Anna Sunnetoft, utredningssekreterare § 61
Kent Wahnström, ekonom §§ 62-65

Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Utses att justera: Leif Håkansson
Paragrafer:

59-78

Justeringsdatum: 2016-03-29

Sekreterare

……………………………………………………
Jens Odevall

Ordförande

……………………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande

……………………………………………………
Leif Håkansson

(S)
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(SD)
(L)
(MP)
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Anslag/Bevis
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Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunstyrelsen
2016-03-29
2016-03-30
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2016-04-21

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 60 Godkännande av dagordning /

Kommunstyrelsens beslut
att godkänna dagordningen med följande tillägg:
Bidrag till föreningar som bedriver integrationsarbete, väckt ärende av Magnus Gärdebring
(M).
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§ 61 Utredning om brister i ordning och nykterhet avseende Live Entertainment, Bityard AB
2015/4833

Kommunstyrelsens beslut
att Bityard AB, org.nr. 556854-8647, Ronnebygatan 43, 374 35 Karlshamn, med stöd av
alkohollagens 9 kap. 17§ meddelas en varning.
Magnus Gärdebring (M) närvarar ej vid ärendets handläggning.
Sammanfattning
Tillståndsenheten mottar 2015-12-10 en tillsynsrapport avseende krogtillsyn från
polismyndigheten efter att polis blivit kallad till serveringsstället Live Entertainment under
natten mellan den 4:e och 5:e december 2015 i samband med en konsert med Björn
Rosenström. De förordnade ordningsvakterna i tjänst hade då gjort bedömningen att de
tappat kontrollen över situationen och behövde polisens hjälp för att återta kontroll över
ordningen. Enligt både polis och ordningsvakters rapporter var ordningen på
serveringsstället mycket bristfällig. Uppskattningsvis har ca 30 personer varit aktuella för
insatser enligt polislagens 13 § (från avvisning till omhändertagande och gripande).
Kösystemen in på serveringsstället samt till garderoben har varit dåligt anordnade, vilket
lett till att två personer svimmat av trycket till garderoben. Vidare var det stor oordning
utanför serveringsstället och polispatrull blev när de anlände attackerade både verbalt och
fysiskt med kastade glasflaskor. De kan då inte utföra sitt uppdrag utan tvingats skydda sig
själva och de ordningsvakter som är i tjänst. Det var fullt med flaskor både utanför
serveringsstället och innanför i entrén. Det pågick också slagsmål inne på stället. Dessutom
saknade Live Entertainment polismyndighetens tillstånd för att bedriva offentlig
tillställning i perioden mellan 2015-09-19 och 2015-12-16 (då polisen påtalar detta för
tillståndshavarna).
Enligt utredningen framgår att tillståndshavarna under kvällen brutit mot alkohollagens 3
kap 5 §, 8 kap 20 § samt prop. 2009/10:125 s. 171 vad gäller att all alkoholförsäljning ska
skötas på ett sådant sätt att skador i största möjliga mån förhindras. Det åligger alltid den
som tar i befattning att sälja alkoholdrycker att tillse att alkohollagens krav på ordning och
nykterhet på och i den direkta närheten omkring serveringsstället uppfylls samt att vid
behov avbryta serveringen innan ordningsproblem uppstår.
Bityard AB tilldelades 2016-01-25 en erinran med stöd av alkohollagen s 9 kap. 17 § för
brister i ordning och nykterhet med anledning av hög berusningsgrad, oordning i och kring
serveringsområdet samt att gäster kunnat medföra alkoholdrycker från serveringsytan i
samband med en konsert 2015-10-03 och var således föremål för utredning och
uppföljande insatser från alkoholhandläggare och polis vid tillfället för Björn Rosenströmkonserten.
Beslutsunderlag


Utredning om bristande ordning och nykterhet avseende Live Entertainment,
Bityard AB daterad 2016-02-26.
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Yrkanden
Bärthil Ottosson (M) yrkar att Bityard AB, org.nr. 556854-8647, Ronnebygatan 43, 374 35
Karlshamn, med stöd av alkohollagens 9 kap. 17§ meddelas en erinran.
Marie Sällström (S), Tor Billing (SD), Gertrud Ivarsson (C), Per-Ola Mattsson (S) och
Tommy Strannemalm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Bärthil Ottossons (M) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Bityard AB (inklusive besvärshänvisning)
Alkoholhandläggaren
Polismyndigheten, att. Kikki Dyrvold
Länsstyrelsen Blekinge län, att. Annette Ludvigsson
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§ 62 Beslutslogg för kommunstyrelsen mars 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 mars månad 2016.
Beslutsunderlag
1

Beslutslogg mars
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§ 63 Kommunens årsredovisning 2015 2016/1181

Kommunstyrelsens beslut
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna detsamma till revisorerna och
kommunfullmäktige för godkännande.
Härutöver föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att med anledning av budgetförändringarna fastställa att det budgeterade resultatet för
2016 ökar från 8 173 tkr till 11 193 tkr
att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att beräkna ny budgetramar för nämnderna efter
tekniska justeringar och förändrad avskrivningsnivå
att godkänna upprättat förslag att öka investeringsbudgeten för 2016 med 38 478 tkr till
92 952 tkr
att den utökade investeringsvolymen, 38 478 tkr, finansieras med ökad upplåning.
Sammanfattning
Årsredovisning 2015 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets resultat uppgår till
plus 2 miljoner kronor för kommunen, varav VA + 0,7 miljoner kronor.
Nämndernas resultat är plus 10,3 miljoner kronor medan finansförvaltningens resultat är
minus 5,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är plus 4,8 miljoner kronor.
Den sammanställda redovisningen visar på ett positivt resultat, 6 miljoner kronor.
Årets investeringar uppgår till 102 miljoner kronor inklusive VA och 84 miljoner kronor
exklusive VA.
I samband med beredningen av 2015 års bokslut har framkommit behov av
kompletteringar avseende 2016 års drift- och investeringsbudget.
För driftbudgeten finns en del förändringar av tekniska karaktär, som inte påverkar
nämndernas verksamhetsutrymmen. Tekniska förändringar har bl. a genomförts för
justering av prognoser för skatter och bidrag, förändrade kapitalkostnader och reglering av
interna mellanhavanden.
Som en följd av lägre investeringsnivå 2015 kommer avskrivningskostnaderna att
förändras. Arbete med detta pågår och ekonomiavdelningen återkommer så snart som
möjligt med uppgift om dess påverkan på resultatnivån.
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Bilagor
1
2

Dokumentet årsredovisning 2015.pdf
Dokument Bilaga till årsredovisning 2015 nämndernas vhtmått och nämndsmål.pdf

Yrkanden
Ted Olander (MP) yrkar följande tillägg; att det från och med 2016 års bokslut upprättas
ett miljöbokslut.
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till Ted Olanders tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ted Olanders (MP) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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§ 64 Nämndernas resultatrapporter för bokslut 2015 2015/3036

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att ta nämndernas resultatrapporter för bokslut 2015 till protokollet
Härutöver beslutar kommunstyrelsen
att godkänna kommunstyrelsens resultatrapport för bokslut 2015.
Sammanfattning
Enligt kompass Karlshamn ska nämnderna redovisa utveckling och resultat inom sin
verksamhet tre gånger om året där det sista tillfället är bokslutsuppföljningen.
Samtliga nämnder har lämnat resultatrapporter för januari till december 2015.
Bilagor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KS resultatrapport bokslut 2015 till KSau 160216.docx
Festivalen Resultatrapport bokslut 2015.docx
ON resultatrapport bokslut 2015.docx
SocN resultatrapport bokslut 2015.docx
BN Resultatrapport bokslut 2015 KLAR.docx
FN Resultatrapport FN bokslut 2015.docx
TN Resultatrapport TN bokslut 2015.DOCX
BUS-nämnd resultatrapport bokslut 2015.docx
GN Resultatrapport bokslut 2015 version nämnd.docx
KN resultatrapport 2015.DOCX
ÖF resultatrapport bokslut 2015 till KLF 160215.docx
Revisionen resultatrapport bokslut 2015.docx

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Förvaltningschefer
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§ 65 Nämndernas uppföljning av Intern kontroll 2015 2016/1180

Kommunstyrelsens beslut
att ta nämndernas återrapportering av intern kontroll för 2015 till dagens protokoll
Härutöver beslutar kommunstyrelsen
att godkänna kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll för 2015
Sammanfattning
Nämnderna ska lämna en återrapportering över arbetet med intern kontroll för föregående
år i samband med redovisning av bokslut.
Samtliga nämnder har lämnat återrapporteringar av sin interna kontroll för januari till
december 2015.
Bilagor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

KS IK 2015 bokslut.xlsx
ON och SocN IK bokslut 2015.xlsx
BN Uppföljning IK 2015-12-31.xlsx
FN Uppföljning IK 2015-12-31.xls
SHBF Intern kontroll sena betalningar 2015.DOC
TN Uppföljning intern kontroll 2015.XLS
BUS intern kontroll redovisning 2015.docx
BUS uppföljning intern kontrollplan 2015.xls
GN IK avbrott 2015 bilaga resultatrapport.docx
GN IK rättning ändring av betyg 2015 bilaga resultatrapport.docx
GN uppföljning intern kontrollplan 2015 bilaga till resultatrapport.xls
KN uppföljning intern kontrollplan 2015.xls
KN-intern kontroll-rapport-2015.docx

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Förvaltningschefer
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§ 66 Införande av kontaktcenter 2016/569

Kommunstyrelsens beslut
att uppdra åt kommundirektören att införa ett servicecenter i Rådhuset i enlighet med
rapporten
att resurser för bemanning av och utrustning för servicecenter, exkl
ombyggnadsinvestering, ska tillskjutas från befintlig verksamhet
att överlämna till bokslutsberedningen att föreslå finansiering med 1,2 mnkr för
iordningställande av lokaler för servicecenter i anslutning till nuvarande medborgarkontor
att lägga ner nuvarande medborgarkontor
Sammanfattning
I Karlshamns kommun har diskussioner förts avseende hur man på bästa sätt kan öka
tillgängligheten och servicegraden för våra invånare, näringsliv och besökare. Som ett led i
detta arbete beslutade kommunstyrelsen 2012 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram ett förslag på hur Karlshamns kommun framöver ska arbeta med kundkontakter.
Efter att ha utrett frågan 2013 parkerades den efter att förvaltningarna och nämnderna
haft divergerande åsikter. Kommundirektören och förvaltningscheferna (ledningsgruppen)
beslutade därför att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till om
och i så fall hur ett eventuellt KontaktCenter skulle kunna införas och utformas i
kommunen.
I oktober 2015 genomfördes en workshop med deltagare från samtliga förvaltningar.
Workshopen resulterade i en förteckning över de tjänster/service som respektive
verksamhet erbjuder till kommuninvånaren/företagaren/besökaren. Listan är inte
komplett men ger en bra indikation på omfattningen av tjänsteutbudet.
Tjänsterna/servicen indelades därefter på olika nivåer av behandling enligt en skala 1-6.
Där nivå 1-4 inte krävde expertkunskap och nivå 5-6 där expertkunskap är nödvändig.
Härefter beslutade ledningsgruppen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från
förvaltningarna. Arbetsgruppen skulle, utifrån workshopens resultat om möjliga
tjänster/service, tillse att dessa blir tillgängliga på ett enkelt sätt för
kommuninvånare/näringsliv/besökare.
Rapporten togs fram av arbetsgruppen i koncensus och har godkänts av ledningsgruppen
och varit upp för samverkan i centrala samverkansgruppen 2016-02-08.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Karlshamns KontaktCenter, delrapport 1
Kopia av rapportWPexKL
Kopia av rapportWPexOMS
Kopia av rapportWPexSHBN
Kopia av rapportWPexUTB
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Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar följande tillägg: att vidare utreda förutsättningarna för att i
den framtida verksamhetsutvecklingen utlokalisera delar av servicecentrumverksamheten
till kransorterna. Till exempel vid filialbiblioteken.
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Gärdebrings (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen har beslutat avslå detsamma.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Persson
Stf ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 67 Översyn av kommunens hantering av bidrag till föreningar 2016/871

Kommunstyrelsens beslut
att göra en total översyn av kommunens hantering av bidrag till föreningar.
att fritidsnämnden beslut, att se över fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i
Karlshamns kommun, ska beaktas i översynen.
att tillsätta en politisk styrgrupp under ledning av kommunstyrelsens ordförande
bestående av;
- kommunstyrelsens första och andra vice ordförande,
- omsorgsnämndens ordförande,
- socialnämndens ordförande,
- kulturnämndens ordförande och
- fritidsnämndens ordförande samt
- två (2) ledamöter från oppositionspartierna med representation i
kommunstyrelsen; Magnus Sandgren (M) och Ted Olander (MP).
att tillsätta en arbetsgrupp, under ledning av ekonomichefen, bestående av representanter
från berörda verksamheter.
att en återrapportering av översynen ska ske senast vid kommunstyrelsens sammanträde i
maj 2017.
Sammanfattning
Idag hanteras olika bidrag till föreningar av flertalet kommunala nämnder. Någon egentlig
koordinering mellan nämnderna vad gäller bidragshantering finns inte vilket i sin tur kan
föranleda att systemet upplevs som orättvist av föreningarna.
Fritidsnämnden har den 25 februari 2016 beslutat att uppdra åt samhällsbyggnadschefen
att se över fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Karlshamns kommun. Syftet
är att ta fram förslag till nya utvecklade bidragsbestämmelser inklusive rutiner och
arbetsmetoder för föreningar, förvaltning och nämnd. Detta arbete ska återrapporteras till
nämnden under våren 2017.
I syfte att förbättra föreningarnas förutsättningar att verka i kommunen föreslås att en
total översyn av kommunens hantering av bidrag till föreningar görs. Arbetet föreslås ledas
av en politisk styrgrupp med kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens första och
andra vice ordförande, ordförandena från omsorgsnämnden, socialnämnden,
kulturnämnden och fritidsnämnden samt två (2) ledamöter som utses av
oppositionspartierna med representation i kommunstyrelsen. Under styrgruppen tillsätts
en arbetsgrupp, under ledning av ekonomichefen, bestående av representanter från
berörda verksamheter. Fritidsnämnden beslut ska beaktas i detta arbete.
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Beslutsunderlag
1

Fritidsnämndens beslut om översyn av föreningsstöd

Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar följande tillägg; att översynen ska belysa hur föreningar som
arbetar med olika former av integrationsarbete ska kunna stödjas.
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Gärdebrings (M) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen har beslutat avslå detsamma.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Tf ekonomichef, Ulrika Hägvall Lundberg
Förvaltningscheferna
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§ 68 Motion om trafiksituationen på Kungsgatan - Anders Englesson (MP) 2015/2862

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Miljöpartiets fullmäktigegrupp genom Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, daterad
2015-06-16 följande:
att Kungsgatan mellan Christopher Schrödersgatan och Ronnebygatan görs om till
gågata,
att det görs möjligt att komma in till parkeringarna på Torget från norr genom att
Christopher Schrödersgatan dubbelriktas fram till denna infart, samt
att hänvisningsskyltar till parkeringen på östra sidan av Flaggen vid Regeringsgatan sätts
upp.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.
Trafikingenjör Per Ingströmer har i sitt yttrande angivit att Kungsgatan idag har funktion
som infartsled norrifrån till Karlshamns centrum och trafikbelastningen är därför
förhållandevis hög, ca 1500 fordon/dygn. Gatusektionen är dessutom trång och
beläggningen storgatsten och huvuddelen av fastigheterna är bostadsfastigheter som har
de högsta beräknade bullernivåerna i Karlshamns kommun.
En positiv effekt av förslaget med gågata på Kungsgatan mellan Ronnebygatan och
Christopher Schrödersgatan är att trafiken längre norrut på Kungsgatan skulle minska
tillsammans med bullernivåerna i bostadsfastigheterna. Denna trafik försvinner inte utan
fördelas om till andra gator. Detta bör utredas innan beslut i frågan tas.
Kommunstyrelsen har beställt en trafikutredning över trafiksituationen i centrum och
västra infarten. Ärendet handläggs av avdelningen för tillväxt och utveckling. Därmed
föreslår tekniska nämnden att motionen avslås. Utredningen skulle dock kunna visa att
gågata i aktuella kvarter blir en del av helhetslösningen.
Effekterna av förslaget bör utredas innan beslut tas i frågan om gågata på Kungsgatan
mellan Ronnebygatan och Christopher Schrödersgatan. Motionen bör därför avslås i väntan
på resultatet av den trafikutredning som handläggs av avdelningen för tillväxt och
utveckling.
Bilagor
1

Motion om trafiksituationen på Kungsgatan
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2016-03-29

sid 18 av 29

Yrkanden
Ted Olander (MP) yrkar bifall till den första att-satsen.
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till Ted Olanders yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Ted Olanders (MP) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-03-29
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§ 69 Förändrad användning av kommunens lokal från skolverksamhet till omsorgsverksamhet
2016/971

Kommunstyrelsens beslut
att ändra användningsområdet för Kyrkskolan från skolverksamhet till
omsorgsverksamhet.
Sammanfattning
Verksamheten för ensamkommande ungdomar ökade i stor utsträckning under hösten
2015. Idag omfattas ca 125 barn/ungdomar av denna verksamhet. Vid samma tidpunkt
2015 hade verksamheten ca 30 barn/ungdomar. Under hösten har 2 nya HVB enheter
öppnats. Behov finns av ytterligare platser, även om mottagandet minskat något efter
årsskiftet.
Verksamheten har sökt efter olika lösningar för att kunna skapa en enhet med 20-25
platser. Kyrkskolan är det alternativ man arbetat vidare med och nu finns ritningar för att
kunna bygga om lokalerna till boende med ca 20-25 boendeplatser.
Kostnader för ombyggnationen beräknas till 3000 tkr. Såväl befintlig hyra som
ombyggnation finansieras av intäkter från migrationsverket.
Yrkanden
Tommy Strannemalm (SD) och Tor Billing (SD) yrkar avslag på förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Tommy Strannemalms (SD) mfl
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Fastighetschefen
Verksamhetschef Camilla Gärdebring
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§ 70 Remiss svar Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen 2015/4774

Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet som kommunens remissvar.
Sammanfattning
Region Skåne, Avdelningen för Regional utveckling har tagit fram en remissversion i
december 2015 som beskriver Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen som en
del i arbetet med Det öppna Skåne. Karlshamns Kommun har beretts möjlighet att yttra sig
över remissversionen.
Yttrande
Karlshamns kommun har fått möjligheten att yttra sig över remissversion från Region
Skåne vilket vi ser som positivt med tanke på vår närhet till Skåne län.
Det är ett mycket väl genomarbetad strategi som även till viss del omfattar godsstråk som
sträcker sig in i Blekinge. Eftersom vi ser Karlshamn som en del i en större affärsregion så
är det en viktig del att strategin även tar höjd för trafik över länsgränser.
Vi vill också poängtera att även Blekinge har en växande industri och ett ökande godsflöde.
Kopplat till detta vill vi vara en del i den växande logistikregionen. Det finns en stor
kapacitet att växa ytterligare inom logistik och transport kopplat till affärsutveckling i
Karlshamn med omnejd.
I Karlshamn ser vi en stadig ökning av RoRo trafiken och med möjligheter till omlastning
mellan järnväg och väg vilket vi ser som en viktig del och ett bidrag till ett hållbart
transportsystem och minskat koldioxidutsläpp . Med möjligheterna till direkttransport via
Karlshamn både till Baltikum och övriga länder så finns en möjlighet att avlasta Skånes
godstrafik där vi vet att vägar och järnvägar är hårt belastade. Utvecklingen som möjliggörs
med byggande av Sydostlänken kommer att avlasta den hårt belastade järnvägen i Skåne.
Detta ser vi som en avgörande förutsättning för att möjliggöra en ökad trafik i hela södra
Sverige.
Vi ser i detta arbete också fram emot en ökad samverkan med Region Skåne i dessa frågor
och är öppna för en fortsatt dialog kring en hållbar gods- och logistikutveckling.
Bilagor
1 Godsstrategi Missiv december 2015.pdf
2 RS Godsstrategi - remissversion.pdf
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) och Marie Sällström (S) yrkar att sista meningen i näst sista
stycket får följande lydelse: ”Detta ser vi som en avgörande förutsättning för att möjliggöra
en ökad trafik i hela södra Sverige.”
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebrings (M) mfl yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Magnus Gärdebrings (M) mfl yrkande.
Beslutet skickas till
Region Skåne, Avdelningen för Regional utveckling
Avdelningen för tillväxt och utveckling
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§ 71 Förslag till Karlshamns kommun - Utred Tingshuset som ny placering av bibliotek
2016/203

Kommunstyrelsens beslut
att för närvarande inte utreda ytterligare alternativa placeringar av stadsbiblioteket.
Sammanfattning
Ett förslag har inkommit till Karlshamns kommun om att Karlshamns kommun utreder om
Tingshuset kan bli en mer varaktig och lämplig placering av bibliotek än den nuvarande
placeringen i Citygallerian. Förslagsställaren motiverar förslaget med att
kommuninvånarna för närvarande inte har tillgång till de 12 ton böcker som lagras i en
fabrikslokal i Svängsta.
I november 2015 beslutade kommunstyrelsen att göra ytterligare en utredning för att
klargöra om det finns en alternativ placering av kulturhuset och om det är möjligt att ha
kvar biblioteket i Citygallerian. Utredningen är nu klar och den visar att det är möjligt att
bygga ett kulturhus inom ramen för den redan beslutade etapp 5A och B på Östra Piren.
Dessutom visar utredningen att det inte är möjligt att bedriva stadsbiblioteksverksamhet i
Citygallerian, med den kvalitet kommunen önskar. De provisoriska bibliotekslokalerna är
inte sammanhållna och dessutom bara hälften så stora som behövs. Det framtida
biblioteket ska placeras på Östra Piren, där det nya kulturhuset ska byggas.
För närvarande bedömer kommunen inte att ytterligare alternativa placeringar av
biblioteket behöver utredas.
Bilagor
1

Förslag till Karlshamns kommun - Utred Tingshuset som ny placering av biblioteket

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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§ 72 Förvärv av fastigheten Tostarp 4:13 2016/1000

Kommunstyrelsens beslut
att godkänna köpekontrakt där Karlshamns kommun förvärvar fastigheten Tostarp 4:13 i
Karlshamns kommun för 450 000 kronor och ge kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören i uppdrag att underteckna köpekontrakt
att kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för markförvärv.
Sammanfattning
Överlåtelsen avser fastigheten Tostarp 4:13 i Karlshamns kommun. Marken skall, genom
lantmäteriförrättning införlivas i fastigheten Tostarp 3:9. Markområdet överlåtes i
befintligt skick. Arealen uppgår till ca 55 254 kvm.
Beslutsunderlag
1 Köpekontrakt Tostarp 4:13
2 Karta Tostarp 4:13
Beslutet skickas till
Fastighetschefen
Ekonomichefen

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-03-29

sid 24 av 29

§ 73 Yttrande över förslag till beslut om vattenskyddsområdet i Hemsjö, Olofströms kommun
2016/994

Kommunstyrelsens beslut
att anta miljöstrategens yttrande som sitt eget.
Sammanfattning
För att skydda vattentillgång som används för framställning av dricksvatten har Olofströms
Kraft AB i Olofströms kommun ansökt hos Länsstyrelsen om revidering av befintligt
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Hemsjö
enligt 7 kap 21,22 och 30 §§ miljöbalken. Länsstyrelsen har gett Karlshamns kommun
tillfälle till yttrande i ärendet. Vattenskyddsområdets sekundära zon kommer delvis att
ligga inom Karlshamns kommun. Eventuellt yttrande skall ha inkommit senast den 4 april
2016.
Efter att ha inhämtat synpunkter från stadsmiljöavdelningen och va-enheten föreslår
miljöstrategen att följande yttrande lämnas:
Karlshamns kommun har inget att erinra mot förslaget till beslut men vill påpeka att det
går en cykelled genom den sekundära zonen som kommunen står som markägare till.
Leden går på den före detta banvallen och på vintern prepareras denna ideellt som
skidspår och används på sommaren också som ridled. Kommunen förutsätter att berörda
fastighetsägare i Karlshamns kommun är informerade om vattenskyddsområdets
utbredning.
Bilagor
1
2

Yttrande - vattenskyddsområde Hemsjö, Olofströms kommun.docx
Remiss HEMSJÖ.PDF

Beslutet skickas till
blekinge@lansstyrelsen.se
Byggnadsnämnden
Miljöstrategen
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§ 74 Nominering av ledamot och ombud till årsstämma i Karlshamns Handel och Service
ekonomisk förening 2016/1128

Kommunstyrelsens beslut
att nominera näringslivschef Ulrika Nordén Johansson som ledamot vid årsstämma i
Karlshamns Handels och Service ekonomisk förening 2016-04-05
att nominera Per-Ola Mattsson (S) som ombud vid årsstämma i Karlshamns Handels och
Service ekonomisk förening 2016-04-05
Sammanfattning
Årsstämma ska hållas i Karlshamns Handel och Service ekonomisk förening 2016-04-05.
Bilagor
1 Kallelse_KHS_160405_årsstämma.pdf
2 Protokoll_Handelsföreningen_160309.pdf
Beslutet skickas till
Karlshamns Handel och Service ekonomisk förening
Ulrika Nordén Johansson
Per-Ola Mattsson
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§ 75 Redovisning av delegationsbeslut KS 2016-03-29 2016/255

Kommunstyrelsens beslut
att lägga redovisningen 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 2016-03-15 finns att läsa i netpublicator under
ksau.
Bilagor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Anmälan om delegationsbeslut avseende beslut om stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten enligt alkohollagen 8 kap 2 §
Delegationsbeslut - Fullmakt att föra kommunens talan i mål ang
anläggningsförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning i Vettekulla - F
2295-15
Delegationsbeslut - Ersättningsanspråk för alabasterurna
Delegationsbeslut E 16 - Förändrade anställnings- och lönevillkor i andra fall än
anställning för anställd inom kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning
Delegationsbeslut 5/2016
Delegationsbeslut 4/2016
Fullmakt att föra kommunens talan i mål gällande klagomål på pumpstation
tillhörande Sternö avloppsreningsverk i Karlshamns kommun - M 1275-15
Anmälan om delegationsbeslut avseende beslut om stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten enligt alkohollagen 8 kap 2 §
Delegationsbeslut - Yttrande från Karlshamns kommun gällande Jordbruksverkets
förslag till strategi för svenskt yrkesfiske
Delegationsbeslut 6/2016 Kommunal borgen Karlshamn Energi
Beslut om vem som undertecknar och kontrasignerar handlingar
Delegationsbeslut försäljning av kommunal villatomt Ängsnyckeln 1
Ansökan om fastighetsreglering Stensötan 4, Syrenen 16 och Karlshamn 4:1
Ansökan om lantmäteriförrättning berörande Mörrums-Björkenäs 1:92 och 1:94
Ansökan om lantmäteriförrättning berörande Karlshamn 9:28 och 9:2.
Ansökan om lantmäteriförrättning berörande fastigheterna Tostarp 4:3 och 3:9
Ansökan om lantmäteriförrättning berörande Stilleryd 2:60 och 2:49
Delegationsbeslut 160201-160229.doc
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§ 76 Handlingar för kännedom mars 2016-03-29 2016/366

Kommunstyrelsens beslut
att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Handlingar för kännedom enligt bilagd lista.
Bilagor
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Protokollsutdrag FN § 12/2016 Bidrag till föreningar som nattvandrar
Protokollsutdrag FN § 11/2016 Förslag till Karlshamns kommun - Spolad isbana för
allmänheten längst ut på hamnområdet intill högskolan
Protokollsutdrag FN § 6/2016 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning på
Skogsborgs lekplats
Protokollsutdrag FN § 5/2016 Svar på medborgarförslag om blommor på järnvägsbron
Protokollsutdrag FN § 4/2016 Yttrande över förslag till utegym i Asarum
Förslag till Karlshamns kommun - Nya idéer ang Torgpaviljongen
Beslut ang användande av överskott 2016 - orsakat av vakanser 2015
Deldom mål nr M 2361-06 förlängd prövotid
Beslut att inte meddela prövningstillstånd - Kammarrätten
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Kommunstyrelsen
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§ 77 Justering av stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening 2016/1219

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de nya stadgarna för NetPort.Karlshamn ideell förening.
Sammanfattning
NetPort.Karlshamn ideell förening föreslår att stadgarna revideras. Detta för att dels
möjliggöra för andra kommuner att i framtiden kunna bli medlemmar dels för att
möjliggöra för kommunens revisorer att kunna få insyn i bolaget samt att samtidigt rätta
till diverse kosmetiska fel.
Beslutsunderlag
1
2

Förslag till stadgar
Förslag till stadgejustering 20160517 beslutat av styrelsen 20160324

Beslutet skickas till
NetPort.Karlshamn ideell förening
Författningssamlingen
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§ 78 Bidrag till föreningar som bedriver integrationsarbete /

Kommunstyrelsens beslut
att överlämna ärendet till kommundirektören för beredning.
Sammanfattning
Magnus Gärdebring (M) väcker nytt ärende om bidrag till föreningar som bedriver
integrationsarbete med följande motivering; ”Det bedrivs idag omfattande
integrationsarbete av föreningar på frivillig och ideell basis. Dessa insatser är ovärderliga
för så väl den enskilde som för kommunen och samhället i stort.
Det finns idag inget sätt för kommunen att uppmuntra och underlätta detta arbete i
nuläget. Vi har redan föreslagit att översynen av kommunens hantering av bidrag till
föreningar ska beakta frågan om stöd till föreningar som bedriver integrationsverksamhet.
Men vi tycker frågan är så angelägen att vi inte vill vänta på översynen utan yrkar därför
Att kommunstyrelsen anslår 50.000 kr till ansökningsbara bidrag under innevarande år till
föreningar som bedriver integrationsbefrämjande verksamhet.
Att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens oförutsedda anslag.
Att bidraget beaktas och återförs till kommunstyrelsens oförutsedda vid nästa
kompletteringsbudget.
Att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att behandla och besluta om bidrag
inom anslagen ram.”
Beslutet skickas till
Kommundirektören

