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§ 142 Godkännande av dagordning /

Kommunstyrelsens beslut
att godkänna dagordningen med följande tillägg
- § 162, Val till kommunala ungdomsrådet.
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§ 143 Information från de förtroendevalda revisorerna /

Kommunstyrelsens beslut
att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Kommunens revisorer, ordförande Lars Beckman och Kenneth Aronsson, informerar om
revisorernas verksamhet och pågående granskningar.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28

sid 7 av 30

§ 144 Information om vattensituationen i kommunen /

Kommunstyrelsens beslut
att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Förvaltningschef Daniel Wäppling, VA chef Christer Martinsson och säkerhetsansvarig Ulf
Melander informerar om vattensituationen i kommunen.
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§ 145 Ekonomisk rapport för kommunstyrelsen 2016-05-31 2016/1519

Kommunstyrelsens beslut
att godkänna ekonomisk rapport för kommunstyrelsen 2016-05-31.
Sammanfattning
Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen januari – maj 2016 har upprättats.
Bilagor
1

KS Ekonomisk rapport 1605
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§ 146 Ekonomisk månadsuppföljning maj månad 2016 2016/1641

Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Föreliggande ekonomiska rapport per 160531 bygger, avseende redovisningen av de olika
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För
resterande delar ansvarar ekonomiavdelningen centralt för prognoser och beräkningar.
Efter tre månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårsresultatet väntas uppgå till plus 5,7 mnkr vilket är 7,9 mnkr sämre än budget som efter
tilläggsbudgetering uppgår till plus 13,6 mnkr. Nämnderna har rapporterat att årets budget
som helhet kommer att lämna ett underskott med 6,0 mnkr.
Det är viktigt att understryka att nämnderna tillsammans gör bedömningen att årets
effektiviseringskrav på 13 mnkr inte kommer att infrias. Detta är allvarligt eftersom det
ökar kravet på effektiviseringsåtgärder för åren från och med 2017.
I omsorgsnämnden pekar prognosen för verksamhet Stöd och Service mot ett budgetunderskott på drygt 7 mnkr. Detta beräknas kunna balanseras med överskott i andra
verksamheter.
Socialnämnden har det besvärligt med högre kostnader för placeringar och
försörjningsstöd. Inom dessa verksamheter pekar prognosen mot budgetunderskott i
storleksordningen 7 mnkr. Nämnden räknar ändå med att kunna balansera detta inom
budgetramen.
För finansförvaltningen beräknas underskott med 1,9 mnkr mot budget. Sämre prognos för
skatter och bidrag enligt SKL:s rapport i april och högre löneökningar är bidragande
orsaker.
I rapporten har ingen hänsyn tagits till det tillfälliga statsbidraget för mottagning av
flyktingar.
Årets investeringar beräknas uppgå till netto 32 mnkr, vilket är 60 mnkr lägre än
budgeterad nivå som uppgår till 92 mnkr. Till övervägande del beror detta på
markförsäljning i Stilleryd, senarelagda va-investeringar och förseningar i
exploateringsprojekt Östra Piren.
Verksamhetsmässig översikt – personal
Personalchefens analys av resursanvändning och sjukstatistik redovisas nästa gång i samband med delårsrapporten efter augusti.
Slutkommentar ekonomisk prognos
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Den sammantagna årsprognosen efter fem månader bedöms uppgå till plus 5,7 mnkr. Detta
är sämre än den budgeterade nivån som efter beslutad tilläggsbudgetering uppgår till plus
13,6 mnkr.
DRIFTREDOVISNING (tkr)

Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision
Kommunstyrelse
Festivalkommitté
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Socialnämnd
Effektivisering
Summa nämnder
Summa finansiering

Årsbudget
2016
-2 211
-3 702
-64
-1 429
-160 115
-3 410
-550 133
-161 067
-26 516
-74 778
315
-7 898
-55 638
-613 855
-93 522
13 000
-1 741 023
1 754 588

DRIFTSREDOVISNING TOTALT
INVESTERINGSREDOVISNING TOTALT

Nämnder

Prognos 2016 Avvikelse
-1 986
-3 702
-64
-1 429
-157 265
-3 410
-548 870
-160 975
-26 499
-73 778
1 315
-7 798
-55 138
-613 855
-93 522
0
-1 746 976
1 752 691

225
0
0
0
2 850
0
1 263
92
17
1 000
1 000
100
500
0
0
-13 000
-5 953
-1 897

13 565

5 715

-7 850

-91 642

-32 345

59 297

Som framgår av månadsuppföljningen för bolagen, efter fem månader av 2016 pekar
sammantaget på ett resultat före skatt som är 0,4 mnkr bättre än budget. Bedömningen är
dock att koncernbidrag av planerad storlek kan lämnas till Stadsvapnet A. Prognosen för
2016 års koncernmässiga resultat ligger på 9,4 mnkr.
Bilagor
1

Månadsuppföljning bolagen 2016-05-31

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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§ 147 Föreningsstöd till Handikappföreningarna i Karlshamn 2016/1751

Kommunstyrelsens beslut
att 30 tkr i föreningsstödet till Handikappföreningarna i Karlshamn finansieras genom
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Sammanfattning
Handikappföreningarna i Karlshamn har 2016-05-03, inkommit med rekvisition av
föreningsstöd, 30 tkr för 2016 samt verksamhetsberättelse för 2015.
Under perioden 2011-2014 har fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt tekniska
nämnden vardera bidragit med 10 tkr, totalt 30 tkr per år, för att betala ut bidraget som av
nämnderna och kommunens jurist bedömts vara ett verksamhetsstöd. Ingen av nämnderna
uppges ha budgeterat för bidraget.
Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidraget föreslås att
finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Bilagor
1

Rekvisition av föreningsstöd för 2016

Beslutet skickas till
Handikappföreningarna i Karlshamn
Ekonomichefen
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§ 148 Ansökan om stöd till Nyföretagarcentrums verksamhet för verksamhetsåret 2016
2016/1892

Kommunstyrelsens beslut
att bifalla Nyföretagarcentrums ansökan om stöd för verksamhetsåret 2016
att bidraget på 150.000 kronor finansieras inom ramen för Tillväxt och utvecklings budget
215, 226
Sammanfattning
Nyföretagarcentrum i Carlshamn har ansökt om 150.000 kronor som delfinansiering av
basverksamheten för verksamhetsåret 2016.
Nyföretagarcentrums främsta syfte är att ge kostnadsfri, objektiv samt konfidentiell
rådgivning till nyföretagare för att skapa livskraftiga nya företag. Verksamheten är nu inne
på sitt elfte verksamhetsår och kan påvisa en mycket positiv utveckling med en stabil
efterfrågan på rådgivningar.
Verksamheten finansieras till största delen av det lokala näringslivet. Budgeterad intäkter
inkl. stödet från det lokala näringslivet inför 2016 (exkl. stöd från Karlshamns kommun)
uppskattas till 260.000 kronor. För att säkerställa vår basverksamhet behöver NFC
ekonomiskt stöd från Karlshamns kommun.
Cirka 150 besökare får personlig rådgivning varje år. 60-70 företag startas varje år av
personer som har fått vägledning på Nyföretagarcentrum. Mätningen visar att 80 procent
av de som startar företag genom oss finns kvar efter tre år. Mindre än 1 procent av dem
som startar genom Nyföretagarcentrum har gått i konkurs efter tre år. Den senaste nöjd
kund index undersökningen visar på 98 procent nöjda klienter/besökare i Karlshamn.
Bilagor
1. Ansökan om stöd
2. Årsredovisning
Beslutet skickas till
Näringslivschefen
Ekonomichefen
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§ 149 Ansökan om stöd till Karlshamns handel och service för verksamhetsår 2016 2016/2078

Kommunstyrelsens beslut
att bevilja Karlshamns handel och service ansökan ett stöd på 200.000 kronor för
verksamhetsåret 2016.
att medel tas ur budgeten för avdelningen Tillväxt och utveckling, 215, 226
Sammanfattning
Karlshamns handel och service ekonomiska förening är en trepartslösning mellan
Karlshamns kommun, Fastighetsägare och Karlshamns centrumförening och har funnits
sedan 1 mars 2011. Föreningen ska arbeta enligt föreningens vision Utveckling och
förnyelse av stadskärnan för att skapa en attraktiv mötesplats och en tillgänglig handelsstad
där besökare och boende erbjuds ett brett och kvalitativt utbud av butiker, restauranger,
tjänster och upplevelser. Föreningen ska också samverka med övriga aktörer för att stärka
Karlshamn som en attraktiv stad att bo, verka och besöka.
Karin Strindgård är sedan den 1 juni 2016 anställd i föreningen som handelsutvecklare,
efter att Frida Borgström har valt att gå vidare till annat arbete.
Trepartslösningen bygger på att alla bidrar med ekonomisk medfinansiering för att kunna
bedriva utvecklingsarbetet i föreningen. För 2015 bidrog Karlshamns kommun med
200.000 kronor, fastighetsägarna med 199.000 kronor och Centrumföreningen med
329.000 kronor.
För 2016 har fastighetsägarna beslutat sig för att bidra med 250.000 kronor och
Centrumföreningen har tagit beslut om att öka sin del till 370.000 kronor. Föreningen
ansöker därför om ett utökat ekonomiskt stöd från kommunen om 250.000 kronor för
verksamhetsåret 2016. Styrelsens ambition är att för verksamhetsåret 2016 och framåt att
fortsätta öka medlemsantalet. En prioriterad fråga för året är det strategiska arbetet med
att utveckla stadskärnan, dels rent fysiskt med eventuellt kommande förändring av torget
samt genom förändring av attityder, kompetensutveckling och kommunikation och
marknadsföring. En förhoppning är också att få mer kontinuitet i aktiviteterna under året.
Bilagor
1
2
3
4

Protokoll från årsstämma med Karlshamns Handel och Service ek för
Verksamhetsberättelse för år 2015
Balansrapport för år 2015
Ansökan från Karlshamns Handel och Service för verksamhetsåret 2016

Beslutet skickas till
Chefen för Tillväxt och utveckling
Ekonomichefen
Karlshamns handel och service
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§ 150 Ansökan om stöd för fortsatt finansiering av samverkans- och utvecklingsprojektet Visit
Blekinge fas II 2016/2160

Kommunstyrelsens beslut
att fortsatt stödja samverkan inom ramen för Visit Blekinge ideell förening och Visit
Blekinge AB.
att medfinansiera Visit Blekinge AB med 360.000 kronor per år för 2017 och 2018
att översyn av budget och stadgar skall genomföras inför beslut om budgetnivå för 20192020
att kostnaden för medfinansiering belastar kommunstyrelsens budget
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga finansiärer tar beslut i enlighet med
Region Blekinges framställan.
att företrädare för Visit Blekinge bjuds in till kommunstyrelsen för överläggningar
Sammanfattning
Genom den förankrade strategin för besöksnäringen i Blekinge togs 2013 avstamp för en
kraftsamling av insatserna genom att företrädare för näringen tillsammans med Region
Blekinge, Blekinges kommuner och Länsstyrelsen bildade Visit Blekinge ideell förening
som till 100 % ägs av VisitBlekinge AB (svb). Kommunerna, Länsstyrelsen och Region
Blekinge beslutade om en gemensam finansiering som var tänkt att utgöra basen för
verksamheten. Genom medlemskap och aktiviteter skulle medel från det offentliga växlas
upp mot medel från näringslivet.
Inför kommande verksamhetsplanering och finansiering har konstaterats att utfallet av
den ursprungliga finansieringsplanen och budget inte har fullföljts främst avseende
budgetavvikelse på intäktssidan beroende på att medlemskap från näringslivet inte har
uppnått den nivå som budgeterats. Detta har medfört minskad medlemsfinansiering.
Analys och uppföljning har gjorts av bolagets styrelse som bl a har uppmärksammat att
startsträckan varit lång och mycket tid fick läggas på att få ihop samverkan, struktur och
formalia. Engagemanget från alla parter är fortsatt högt men har dock inte resulterat i att
förväntat antal medlemmar har uppnått målsättning i enlighet med plan och budget.
Turistchefen bedömer att det krävs fortsatt gemensamma strategier och mål för en fortsatt
utveckling av besöksnäringen i Blekinge och Karlshamn. För besökaren finns inga gränser,
kommunerna i Blekinge har, genom att tillsammans med övriga parter initiera starten av
VisitBlekinge ideell förening och Visit Blekinge AB (svb), hittat former för ett mycket
starkare och mer målinriktat samarbete än tidigare.
Processerna lokalt och regionalt hänger ihop, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att vi ska
få största möjliga effekt av de resurser som avsätts för besöksnäringen. Med en
samfinansiering av den gemensamma organisationen blir Karlshamns kommun fortsatt en
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viktig part i utvecklingsarbetet, en samverkan som kommer att bli en avgörande faktor för
besöksnäringen i Blekinge.
I förslaget från Region Blekinge uppgår medfinansieringen i kontanta medel från
Karlshamns kommun till 360 tkr per år under åren 2017-2020.
Det finns inte utrymme för denna medfinansiering inom ordinarie budget för Avdelningen
för tillväxt och utveckling, därför föreslås att finansieringen belastar kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med Region Blekinges framställan.
Bilagor
1
2
3
4
5
6
7

Missiv, Visit Blekinge 2017-2020
Missiv_VisitBlekinge2017ff 2-AL_Logo
Budget VBAB 2017-2020
Strategi_besoksnaring_Blekinge
Stadgar VBIF
Bolagsordning VBAB
Visit Blekinge Ansökan 2016-04-11

Beslutet skickas till
Region Blekinge
Näringslivschefen
Turistchefen
Ekonomichefen

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28

sid 16 av 30

§ 151 Anslag till gymnasienämnden för integrationssatsningar 2016/1367

Kommunstyrelsens beslut
att bevilja 80 tkr, utöver de tidigare beslutade 2 800 tkr, till gymnasienämnden för ökade
kostnader inom gymnasieverksamheten till följd av flyktingmottagande och att finansiering
sker med det tillfälliga statsbidraget för mottagning av flyktingar
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-03 att bevilja 2 800 tkr till gymnasienämnden för
ökade kostnader inom gymnasieverksamheten till följd av flyktingmottagande och att
finansiering sker med det tillfälliga statsbidraget för mottagning av flyktingar.
I underlaget från utbildningsförvaltningen beräknades emellertid merkostnaden för
gymnasienämnden till 2 880 tkr, vilket inte framgick av tjänsteskrivelsen, då de extra 80
tkr fallit bort. Därför bör kommunstyrelsen pröva ärendet om att avsätta ytterligare 80 tkr
till gymnasienämnden ur det tillfälliga statsbidraget för mottagning av flyktingar.
Beslutsunderlag
1
2

Äskanden från förvaltningarna
KS § 86 Medel ur tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar

Beslutet skickas till
Gymnasienämnden
Ekonomichefen

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28

sid 17 av 30

§ 152 Redovisning av medel avseende stöd till integrations- och inkluderingsprojekt juni 2016
2016/1261

Kommunstyrelsens beslut
att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har avsatt 2,1 mnkr för stöd till integrations- och inkluderingsprojekt
och riktlinjer för hur de får användas.
Administrative chefen har enligt antagna riktlinjer rätt att fatta beslut härom och en
beredningsgrupp med representanter från samtliga verksamheter har tillsatts och börjat
verka. Gruppen träffas var fjortonde dag och stämmer löpnade av inkomna ansökningar
och beslut tas i direkt anslutning till mötet.
Föreligger avrapportering från administrativ chef av inkomna ansökningar och beslut tom
den 28 juni 2016.
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§ 153 Yttrande angående förslag till svenska bestämmelser för invasiva arter 2016/1563

Kommunstyrelsens beslut
att avge yttrande i enlighet med kommunekologens förslag.
Sammanfattning
Karlshamns kommun har berett Miljöförbundet Blekinge Väst tillfälle att yttra sig över
Miljö- och energidepartementets remiss om förslag till bestämmelser för invasiva arter.
Karlshamns kommun finns med på listan över remissinstanser. Den 1 januari 2015 trädde
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och
hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter i kraft. Förordningen
innehåller bestämmelser om att förebygga, minimera och mildra invasiva främmande
arters negativa effekter på biologisk mångfald. Naturvårdsverket har i uppdrag att i nära
dialog med övriga berörda myndigheter ta fram förslag på författningsändringar och
eventuella åtgärder som behövs med anledning av EU-förordningen. Som ett led i detta
arbete har nu denna remiss gått ut.
Kommunekologen, Miljöförbundet Bleking Väst har granskat de inkomna handlingarna och
vill med anledning av detta framföra följande:
I Miljöförbundets verksamhetsområde finns flera förekomster av främmande invasiva
arter. En del av dessa är rätt uppmärksammade (t ex flugtrumpet) andra genererar årligen
klagomplsärenden (t ex jätteloka).
Tyngdpunkten i remissen ligger på hur statliga myndigheter ska arbeta med frågan
(skyldigheter) men i många fall kommer nog kommunerna att ha en viktig roll, både i det
praktiska arbetet med att få bort förekomster samt i viss mån genom miljöövervakning.
Detta sker då på mer frivillig basis. Till exempel har några kommuner redan bekämpat
sjögull med ekonomiskt stöd av så kallade LONA-bidrag (som administreras av
länsstyrelserna).
I det sammanhanget vore det intressant att se över hur så kallade 12:6 –samråd (Samråd
enligt 6 §, 12 kap Miljöbalken) ska tillämpas vid arbete med att förhindra invasiva arter.
Det pågår ett separat arbete på Naturvårdsverket med att ta fram informationsmaterial
kring 12:6 samråd (uppdatera handbok 2001:6) och i detta arbete borde frågan om
bekämpning av invasiva arter vävas in. Krävs det 12:6 samråd med länsstyrelsen om en
markägare eller kommun tar bort hela bestånd av t ex skunkkalla i en våtmark? Det är
viktigt att underlätta positiva åtgärder riktat mot invasiv växtlighet på samma sätt som
remissen föreslår underlättande åtgärder för jakt på invasiva djurarter.
I 11 § remissen nämns djur men man hänvisar till 8, 9 §§. I 8 § används dock begreppet
arter, inte djur. I stället för att skriva om avlivning av djur i 11 § borde 11 § skrivas om den
handlar om permanent avlägsnande av en art.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28
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Bilagor
1
2

Remissmissiv - NVs förslag svenska bestämmelser om invasiva främmande arter.pdf
NVs redovisning av förslag till svenska regler och åtgärder för invasiva främmande
arter.pdf

Beslutet skickas till
m.registrator@regeringskansliet.se
lina.oskarsson@regeringskansliet.se
Kommunekologen
Miljöstrategen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28
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§ 154 Riktlinjer för personsäkerhetsskyddet i Karlshamns kommun 2016/2170

Kommunstyrelsens beslut
att anta förslaget till riktlinjer för personsäkerhetsskyddet av anställda och
förtroendevalda.
Sammanfattning
Kommunens kris- och säkerhetssamordnare har efter uppdrag från kommunstyrelsen
upprättat förslag till riktlinjer för personsäkerskyddet i kommunen. Förslaget omfattar
såväl personal som förtroendevalda.
Beslutsunderlag
1

Riktlinjer för personsäkerhetsskyddet av anställda och förtroendevalda i Karlshamn
kommun

Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommunens nämnder
Förvaltningscheferna
Säkerhetsansvarig
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28
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§ 155 Tärnö; aktualisering av plan för kommunens objekt. 2015/3393

Kommunstyrelsens beslut
att godkänna förslag enligt detta tjänsteutlåtande för utveckling och förbättring av
kommunalt ägda faciliteter på Tärnö.
att ge samhällsbyggnadsförvaltningens chef i uppdrag att genomföra den beskrivna
utredningen efter det att Fritidsnämnden beslutat om omdisponering av budgetmedel.
att ge samhällsbyggnadsförvaltningens chef/fritidschefen i uppdrag att upprätta en plan
för tillgänglighetsfrämjande åtgärder på Tärnö som informationsskyltar på ön och
information om Tärnö i samråd med kommunikationsenheten och turismenheten.
att i kommande flerårsbudget avsätta medel för föreslagen utveckling i storleksordningen
4 miljoner per år. Beloppen justeras så snart utredningen är gjord.
att ge kommundirektören i uppdrag att skapa en förvaltningsövergripande
samverkansgrupp för skärgårdsfrågor.
Sammanfattning
Tillgängligheten till Tärnö är av stor vikt för Karlshamns attraktionskraft som kust- och
havsnära ort med stor utvecklingspotential i besökshänseende. Det är bland annat här som
våra besökare och våra invånare möter den miljö som representerar Karlshamns unika
värden.
Karlshamns kommun äger relativt betydande markområden på Tärnö som det är angeläget
att säkra för allmänhetens nyttjande, för såväl invånare som besökare. Dessa områden
består av tre fastigheter som delvis är bebyggda; här finns bland annat Tärnö bygdegård,
den gamla lärarbostaden med två lägenheter och fyra övernattningsstugor för uthyrning.
Inom dessa områden finns också goda möjligheter för det rörliga friluftslivet att uppleva
skärgården. Här finns även kommunalt ägda tilläggsbryggor för fritidsbåtar, badplats,
sanitetsanläggningar, grillplatser och strövstigar och mer.
Servicen på ön består av det utbud som en privat aktör erbjuder; en enklare butik med
kiosk och matservering. Samme entreprenör tillhandahåller också transportservice i form
av båttaxiverksamhet. Fastigheten som verksamheten finns på är privatägd och när
nuvarande entreprenör upphör med sin verksamhet kommer arrendet enligt utsago inte
att förnyas. I anslutning till denna verksamhet har också en betydande
gästhamnsverksamhet vuxit fram. Bryggorna är privata.
Delar av kommunens mark på Tärnö är klassad som naturreservat och för de delarna finns
en överenskommelse om skötsel med Länsstyrelsen, som tecknades för några år sedan.
Bilagor
1

Rapport, kommunens byggnader på Tärnö 2010

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Samhällsbyggnadsförvaltningens chef
Chefen för avdelningen för tillväxt och utveckling
Fritidschefen
Kommunikationschefen
Turistchefen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28
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§ 156 Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet, 20160701 och tills vidare
2015/4819

Kommunstyrelsens beslut
att godkänna förslag till attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet att gälla
fr o m 2016-07-01 och tills vidare.
Sammanfattning
Ekonomienheten har överlämnat förslag till attestförteckning för kommunstyrelsens
verksamhet 2016-07-01 och tills vidare.
Bilagor
1

Attestförteckning för kommunstyrelsen 201607-01

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens verksamheter

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28
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§ 157 Medverkan i nätverket Östersjöfiske 2020 2016/1638

Kommunstyrelsens beslut
att Karlshamns kommun går med i nätverket Östersjöfiske 2020
att Karlshamns kommun utser Per-Ola Mattsson (S) med Annika Westerlund (S) som
ersättare som representant i nätverket tillsammans med miljöstrategen.
Sammanfattning
Östersjöfiske 2020 (ÖF2020) är en informell samverkansplattform vars syfte är att vända
den negativa trenden i fiskehamnar och kustsamhällen i Östersjön. Initiativet att starta
ÖF2020 togs av Simrishamns kommun, Lunds universitet och Länsstyrelsen i Skåne, i
samband med en fiskekonferens som genomfördes i Simrishamn den 26 november 2015.
Grundvalen i ÖF2020 är att lokalt och gemensamt/nationellt arbete ska löpa parallellt.
Karlshamns kommun har genom beslut i kommunstyrelsen 2016-05-03 (se bilaga) valt att
ställa sig bakom Simrishamns kommun i yrkesfiskefrågorna. Detta för att ge en ökad
samverkan och större genomslagskraft i arbetet med kustfisket längs hela södra Östersjökusten. Som ett led i detta bör även medverkan i nätverket Östersjöfiske 2020 ingå. På så
sätt visar Karlshamns kommun att kommunen tar frågorna på allvar och får dessutom
omvärldsbevakning och möjligheter att utbyta erfarenheter och arbeta gemensamt mot ett
levande kustfiske.
Bilagor
1
2
3
4

Lägesrapport ÖF2020
Save_the_date_ÖF2020
Yttrande svenskt yrkesfiske
KS160503 Fiske

Beslutet skickas till
Utvecklingsstrateg Gisela Åberg

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28
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§ 158 Beslutslogg för kommunstyrelsen juni 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 juni månad 2016.
Beslutsunderlag
1

Beslutslogg juni

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28
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§ 159 Redovisning av delegationsbeslut KS 2016-06-28 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 ska 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 2016-06-14 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
19

Delegationsbeslut - Köpekontrakt - Öjavad Förvaltning AB
Anmälan om delegationsbeslut avseende beslut om tillfällig ändring i stadigvarande
serveringstillstånd enligt alkohollagen 9 kap 11 §
Anmälan om delegationsbeslut avseende beslut om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten enligt alkohollagen 8 kap 2 §
Delegationsbeslut - Överklagande av länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd
för Karlshamns kommuns kust och skärgård
Delegationsbeslut E 22 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom
omsorgsförvaltningen
Delegationsbeslut 13/2016, borgen för återupplåning Karlshamnsfastigheter
Delegationsbeslut - Utseende av ombud vid årsstämma i Vattenrådet för
Blekingekusten
Delegationsbeslut - Yttrande för antagning i hemvärnet
Delegationsbeslut - Yttrande för antagning i hemvärnet
Delegationsbeslut - Yttrande över kompletterande samråd för delar av den planerade
400 kV ledningen mellan Nybro och Hemsjö
Delegationsbeslut 12/2016 Borgen för återupplåning
Delegationsbeslut 15/2016 Borgen för återupplåning
Delegationsbeslut 14/2016 Borgen för återupplåning
Firmateckning – post och värdehandlingar
Beslut om rättegångsfullmakt
Delegationsbeslut - Tillförordnande av personalchef från 2016-06-24
Delegationsbeslut E 3 - Teckna kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor
m m - LOK 16, BEA och PAN 16 med Svenska kommunalarbetareförbundet
Delegationsbeslut - Avtal om ledningsrätt Tararp 3:4
Delegationsbeslut - Utseende av representanter samt instruktion till ombud i
VisitBlekinge ideell förening

Karlshamns
kommun
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28
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Anmälan delegationsbeslut Hotellbaren Östersjö 2016
Delegationsbeslut - Yttrande gällande VMAB:s tillstånd till utökad produktion av
fordonsgas Mål M 1825-16 samt tillstånd till avfallsanläggning, prövotidsfrågor
avseende utsläpp till vatten och luft Mål M 2361-06
Anmälan delegationsbeslut Cityrestaurangen Östersjö 2016
Delegationsbeslut, tillfällig utökning av uteservering 26-28 augusti 2016, Hotellbaren
Delegationsbeslut 160501-160531
GN_personal_mars_maj 2016
BUS_personal_feb_maj 2016
Yttrande över betänkandet "låt fler forma framtiden", SOU 2016:5, dnr
Ku2016/0088/d
Delegationsbeslut - Överenskommelse om ersättning för provisoriska lösningar i
avvaktan på fiberanslutning

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28

§ 160 Handlingar för kännedom juni 2016-06-28 2016/366

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

KSAU § 148 Förslag om ändrad förvaltningsorganisation
Förslag till beslut KS ny förvaltningsorganisation
presentation omorg omsorgen
Beslut – Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna
Yttrande – Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna
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§ 161 Fastställande av sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017 2016/2413

Kommunstyrelsens beslut
att fastställa sammanträdestiderna för kommunstyrelsen enligt sammanträdesplanen för
år 2017.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till sammanträdestider för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2017.
Beslutsunderlag
1

Sammanträdesplan KS 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Nämnderna och revisorerna
Kommunens bolag
Kommundirektören
Förvaltningscheferna

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-06-28
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§ 162 Val till kommunala ungdomsrådet /

Kommunstyrelsens beslut
att utse Charlott Lorentzen (MP) istället för Fadia Al Jazar (MP) som ledamot i kommunala
ungdomsrådet (KUR).
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-14 § 152 att utse Elin Petersson (M)
och Fadia Al Jazar (MP) som ledamöter i kommunala ungdomsrådet (KUR). Miljöpartiet
önskar nu justera sitt val av ledamot till ungdomsrådet då denne ska representera
kommunen och inte ungdomsorganisationerna.
Beslutet skickas till
Charlott Lorentzen

