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Plats och tid

Rådhuset, Asarumssalen, klockan 13:30 – 16:45 (ajournering (14:20‐
14:40)

Beslutande:

Per‐Ola Mattsson
Elin Petersson
Annika Westerlund
Gertrud Ivarsson
Magnus Gärdebring
Tommy Strannemalm
Marie Sällström
Magnus Sandgren
Jan Bremberg
Anders Englesson (tom § 80)
Leif Håkansson
Tor Billing
Paul Hedlund
Ted Olander
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ersättare:

ersätter
Andreas Saleskog
(S)
Sara Sakhnini
Charlott Lorentzen (from § 81) (MP) Anders Englesson

Närvarande
ersättare:

Bärthil Ottosson (M), Lena Sandgren (S), Marco Gustavsson (C),
Anna Arlid (M), Vivianne Andersson (S), Tobias Folkesson (S),
Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD), Kenneth Svanberg (L),

Övriga:

Daniel Wäppling, kommundirektör
Annette Sandberg, kommunikationschef
Ulrika Hägvall Lundberg, ekonomichef § 80
Anette Ericsson, verksamhetscontroller § 80
Linnea Persson, utredningsingenjör § 93

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

Utses att justera: Andreas Saleskog
Paragrafer:

74‐106

Justeringsdatum: 2017‐03‐28

Sekreterare

……………………………………………………
Jens Odevall

Ordförande
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Per‐Ola Mattsson
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Andreas Saleskog
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Kommunstyrelsen
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Datum då anslaget
tas ner:
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§ 75 Godkännande av dagordning /
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna dagordningen med följande tillägg:
‐

Väckt ärende av Magnus Sandgren (M) om torghandelns föreskrifter.

Yrkande
Magnus Gärdebring (M) yrkar att ärendet om användandet av påskfjädrar inte ska
behandlas av kommunstyrelsen och utgå ur sammanträdet.
Per‐Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet om användandet av påskfjädrar ska behandlas av
kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordörande ställer Per‐Ola Mattssons (S) yrkande mot Magnus Gärdebrings (M) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Per‐Ola Mattssons (S) yrkande.
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§ 76 Information om Familjerätten /
Kommunstyrelsens beslut
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson och enhetschef Åsa Siebert informerar om
CURA:s övertagande om familjerätten.
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§ 77 Information om grafisk profil /
Kommunstyrelsens beslut
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunikationschef Annette Sandberg informerar om förslag till ny grafisk profil för
Karlshamns kommun som utarbetats och kommer att föreläggas för beslut inom kort.
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§ 78 Information från kommundirektören /
Kommunstyrelsens beslut
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om tillsättande av förvaltningschefer för
samhällsbyggnad och arbete och välfärd, justering av förvaltningsorganisation, kommande
omdisponering av lokaler i Rådhuset, om sjukskrivningar i kommunen, batterifabrik.
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§ 79 Beslutslogg för kommunstyrelsen mars 2017 2017/325
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 2017.

Beslutsunderlag
1

Beslutslogg mars
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§ 80 Kommunens årsredovisning 2016 2017/1204
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kommunens årsredovisning för år 2016.
att inte medge någon över‐ och underskottsreglering.
att tekniska justeringar i 2017 års budget sker enligt bilaga 1.
att för budget 2017 ge kulturnämnden 540 tkr och tekniska nämnden 5 000 tkr i
tilläggsanslag samt minska kommunstyrelsens anslag till förfogande med 1 000 tkr.
att minska 2017 års avskrivningar med 200 tkr (exkl VA).
att öka 2017 års intäkter för skatter och bidrag med 7 982 tkr.
att med anledning av budgetförändringarna öka det budgeterade resultatet för 2017 ökar
från 14 523 tkr till 18 165 tkr.
att investeringsbudgeten för 2017 ökas med 47 715 tkr till 195 137 tkr och att ökningen
finansieras med ökad upplåning enligt koalitionens förslag.
Sammanfattning
Årsredovisning 2016 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets resultat uppgår till
plus 15,9 miljoner kronor för kommunen varav VA plus 3,3 miljoner kronor.
I samband med beredningen av 2016 års bokslut har det framkommit behov av
kompletteringar avseende 2017 års drift‐ och investeringsbudget.
Den av kommunfullmäktige (160919 § 102) fastställda driftbudgeten för 2017 redovisar en
resultatnivå på 18 516 tkr. Kommunfullmäktige har därefter (161219 § 153) beslutat att
utöka nämndernas budgetramar med 3 993 tkr som en följd av lönerevision för 2016. Det
budgeterade resultatet uppgår därefter till 14 523 tkr.
I samband med beredningen av 2016 års bokslut har framkommit behov av förändringar i
2017 års drift‐ och investeringsbudget.
Förändring av driftbudget 2017
I bilaga 1 redovisas de tekniska justeringar som koalitionen föreslår och som inte är
resultatpåverkande.
Koalitionen föreslår ingen över‐ och underskottsreglering avseende 2017 års driftbudget.
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Koalitionen föreslår att kulturnämndens budget utökas med ‐540 tkr för ökad
lokalkostnad, att tekniska nämndens budget ökas med ‐5 000 tkr för fastighetsunderhåll
och att kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 1 000 tkr.
Som en följd av lägre investeringsvolym 2016 kommer avskrivningskostnaderna att
förändras. Ekonomiavdelningen gör bedömning att detta förbättrar resultatnivån med
cirka 200 tkr (exkl VA).
SKL:s senaste skatte‐ och bidragsprognos och med beaktande av uppdaterad befolknings‐
prognos innebär att intäkterna beräknas bli något högre än vad som gällde vid tillfället för
budgetbeslutet. Detta beräknas förbättra resultatnivån med 7 982 tkr.
Efter dessa förändringar ligger den budgeterade resultatnivån på 18 165 tkr, vilket är 1 %
av skatter och bidrag.
Driftbudget

Belopp tkr

Budgeterat resultat KF 160919
Extra löneökningar KF 161219
Budgeterat resultat efter KF
Tekniska justeringar
Över‐ och underskottsreglering
Budgeterat resultat efter Ö/U
Kulturnämnd, Anpassning bibliotekslokaler
Teknisk nämnd, Fastighetsunderhåll
KF anslag till förfogande
Budgeterat resultat efter tilläggsbudget

18 516
‐3 993
14 523
0
0
14 523
‐540
‐5 000
1 000
9 983

Förändrade avskrivningar
Förändring skatter och bidrag

200
7 982

Budgeterat resultat efter skatter/bidrag

18 165

Förändring av investeringsbudget 2017
Koalitionen föreslår att investeringsbudgeten för 2017 ökas med 47 715 tkr beroende bl a
tidsförskjutningar i pågående projekt och att ökningen finansieras med ökad upplåning.
Tillsammans med fastställd investeringsbudget kommer den budgeterade investerings‐
volymen för 2017 därefter att uppgå till 195 137 tkr. Sammanställning på projektnivå
framgår i bilaga 2.
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Investeringsbudget
KF 160919

‐147 422

BUS nämnd

‐489

Utredning förskoleavdelningar

Gymnasienämnd

‐691

Kommunstyrelse

‐35 991

Omsorgsnämnd

‐6 580

Socialnämnd

5 300

Fritidsnämnd

13 950

Teknisk nämnd

15 068

Läromedel och IT
Exploateringar ‐25 020 tkr, övriga projekt –
10 971 tkr
Inventarier Östralycke och Ekegården
Arbetsmiljöåtgärder ‐200 tkr, Inventarier
+5 500 tkr
Asarums IP +19 000 tkr, Jössahallen ‐1 300 tkr,
Framtidsforum ‐1 700 tkr och övriga projekt
‐2 050 tkr
Torget +6 000 tkr, Tubbaryd +1 200 tkr,
Belysning ‐1 846 tkr, Fordon Maskiner
‐2 120 tkr, GC väg +4 200 tkr, Hinsetunneln
+5 000 tkr, Fastighetsunderhåll
+5 000 tkr, övriga projekt ‐2 366 tkr

Teknisk nämnd VA

‐38 282

Koalitionens förslag
investeringsbudget

‐195 137

Vattenverk ‐4 000 tkr, Ledningsnät –
33 949 tkr, inventarier ‐333 tkr

Beslutsunderlag
1
2
3

Årsredovisning 2016
Dokumentet Bilaga till årsredovisning 2016 nämndernas vhtmått och nämndsmål per
19 mars
Skrivelse ÅR Resregl o Kb inv ‐ 2016 170314

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Ekonomichefen
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§ 81 Nämndernas uppföljning av Intern kontroll 2016 2017/1019
Kommunstyrelsens beslut
att ta nämndernas återrapportering av intern kontroll för 2016 till dagens protokoll
Härutöver beslutar kommunstyrelsen
att godkänna kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll för 2016.
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 2016.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KS uppföljning kontroll bokslut 2016
BUS IK skolplacering 2016 uppf
Byggnadsnämnden2070221
Fritidsnämnden20170221
GN IK info marknadsföring 2016 uppf
KN IK hot och våld 2016 uppf
Omsorgsnämnden20170221
Socialnämnden20210221
Tekniskanämnden2070221
ÖFN Internkontroll 2016

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Förvaltningschefer
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§ 82 Fastställelse av tomtpris 2017/953
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa priset till 50 000 kronor på följande tomter/fastigheter:
Åryd 1:43, 1:44, 1:45, 1:52 och 1:58
Hällaryd 1:36, 1:109, 1:126 och 2:38
Öjavad 2:71 och 2:95
Halda 2:100
Marieberg 1:164
att fastställa priset till 55 000 kr på följande tomter/fastigheter:
Hästaryd 2:137, 2:139, 24:44, 24:51 och 24:53
att ge mark‐ och exploateringsingenjören delegation att underteckna framtida
köpekontrakt inom fastställt tomtpris.
Sammanfattning
Inom Karlshamns kommun finns ett antal spridda småhustomter runt om i kommunen som
inte blivit bebyggda. Dessa tomter har i vissa fall varit detaljplanelagda sedan 70‐talet men
av olika anledningar inte blivit sålda. Efter inventering av dessa tomter har det visat sig att
en del av tomterna är mycket svåra att bebygga medan vissa tomter mycket väl skulle
kunna säljas och bebyggas. Eftersom tomterna i vissa fall planerades på 70‐talet behövs det
en ny prissättning på tomterna. Priset på tomterna är exklusive anslutningsavgifter.
Beslutsunderlag
1

Bilaga till tomtpris

Beslutet skickas till
Fredrik Ek, projektledare Mark och exploatering

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 16 av 45

§ 83 Avtal om markupplåtelse för evenemang under Östersjöfestivalen 2017/1229
Kommunstyrelsens beslut
att upplåta mark för evenemangsområde under Östersjöfestivalen år 2017 i enlighet med
kartbilaga.
att delegera till evenemangssamordnaren att teckna erforderliga avtal och andra
handlingar för Östersjöfestivalens genomförande.
Sammanfattning
Markupplåtelsen innebär att Karlshamns kommun under Östersjöfestivalen år 2017
upplåter allmän platsmark och kvartersmark till festivalens olika evenemang för
allmänheten. Genom att kommunstyrelsen upplåter ett större markområde av innerstaden
till festivalkommittén samt ger evenemangssamordnaren i sin tur rätt att upplåta del av
markområdet till olika evenemang under festivalen. Upplåtelsen är tidsbegränsad till
veckan som Östersjöfestivalen, under år 2017, infaller.
Beslutsunderlag
1
2

Festivalen avtal om markupplåtelse
Kartbilaga till avtal markupplåtelse festivalen

Beslutet skickas till
Festivalkommittén
Avdelningen för tillväxt och utveckling
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§ 84 Utvärdering av Biosfärområde Blekinge Arkipelag 2017/930
Kommunstyrelsens beslut
att genomföra en utvärdering av Biosfärområdet Blekinge Arkipelag i enlighet med
förslaget under förutsättning att likalydande beslut fattas av de andra huvudmännen.
att avsätta högst 50 tkr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för ändamålet.
Sammanfattning
Biosfärområde Blekinge Arkipelag (BBA) bildades officiellt den 30 juni 2011, då
biosfärområdet utsågs av Unesco. Den ideella föreningen med samma namn, ska ansvara
för arbetet inom biosfärområdet, och säkerställa att området blir ett modellområde för
hållbar samhällsutveckling.
Styrelsen i den ideella föreningen har vid sitt styrelsesammanträde den 28 februari
beslutat anmoda huvudmännen i Biosfärområdet att gemensamt genomföra en utvärdering
under våren 2017.
Beslutsunderlag
1
2

Utvärdering av Biosfärområde Blekinge Arkipelag
VB: Utvärdering av Biosfärområde Blekinge
Arkipelag

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 18 av 45

§ 85 Bidrag till Blekinge Sjöfartsmuseum för anslutning av museifastigheten till fiberoptik
2017/1084
Kommunstyrelsens beslut
att bevilja ett bidrag till Blekinge Sjöfartsmuseum om 20 tkr för anslutning till fiberoptik.
att medel för ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Sammanfattning
Föreningen Blekinge Sjöfartsmuseum, har inkommit med ansökan om bidrag på 20 000
kronor för täckande av kostnad för anslutning av museifastigheten till fiberoptik. Detta för
att med modern teknik kunna möta det ökade intresset på nätet för museiverksamheten.
Övervägande
Föreningen är en ideell förening som hyr lokal för sin verksamhet av kommunen.
Kostnaden för att ansluta sig till fiber kostar ca 20 tkr.
Kommunen har inget särskilt anslag som täcker denna typ av bidrag varför eventuellt
bidrag bör hanteras genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Beslutsunderlag
1

Ansökan om anslutning till fiberoptik ‐ Blekinge sjöfartsmuseum

Yrkanden
Per‐Ola Mattsson (S) och Tommy Strannemalm (SD) yrkar att föreningen beviljas ett bidrag
om 20 tkr för anslutning till fiberoptik och att medel för ändamålet anvisas ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Per‐Ola Mattssons (S) mfl yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Per‐Ola Mattssons (S) mfl yrkande.

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Blekinge Sjöfartsmuseum
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§ 86 Yttrande över Energikommissions betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU
2017:2) 2017/321
Kommunstyrelsens beslut
att överlämna Karlshamns kommuns synpunkter till Miljö‐ och Energidepartementet.
Sammanfattning
Miljö‐ och Energidepartementet har överlämnat remiss av Energikommissionens
betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2).
Karlshamns kommun vill överlämna följande synpunkter på kommissionens betänkande:
Det är positivt att man i Energikommissionens arbete har tagit ett helhetsgrepp om
energifrågorna. I stort är mycket av det som kommit fram i kommissionens betänkande väl
genomtänkt och framtidsinriktat. Fokus är till stora delar på elproduktion och distribution.
I Karlshamn värms ca 50% av alla hushåll av biobränslebaserad restvärme från
närliggande industrier såsom Södra Cell Mörrum och AAK. Vi ser att det skulle finnas ett
värde att ytterligare ta fram fjärrvärmens stora positiva bidrag till att minska framtida
effekttoppar i elsystemet och i sin tur möjliggöra mer förnyelsebar elproduktion. Dagens
stödsystem till vind och sol bidrar till ökad produktion vilket i sig också påverkar
marknadspriset på el.
Det låga elpriset gör idag att det inte är lönsamt att fortsätta utbyggnaden av fjärrvärme till
småhus trots att det finns ytterligare rest/ spillvärme att leverera. Det vore önskvärt om
det i det fortsatta arbetet finns möjlighet att skapa incitament för att fjärrvärme skall
kunna öka sin andel ytterligare och framför allt om leveranserna kommer från rest eller
spillvärme från närliggande industrier. I Blekinge finns förutsättningar för att bygga
regionalt fjärrvärmenät som baseras på värme från industrier. Även här påverkar det låga
elpriset och bristen på incitament för fjärrvärmen möjligheten att göra denna typ av
regionala satsningar.
Beslutsunderlag
1 KEAB synpunkter på remiss på Energikommissionens betänkande
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens‐offentliga‐
utredningar/2017/01/sou‐20172

Beslutet skickas till
Miljö‐ och Energidepartementet,
m.registrator@regeringskansliet och
remisser‐energi@regeringskansliet.se
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§ 87 Yttrande KS avseende Karlshamn 5:5‐5:9 Nybyggnad av spolplatta, tankstation och
container 2016/1951
Kommunstyrelsens beslut
att på grund av motstående intressen i området kommer kommunen inte att teckna
markupplåtelseavtal mellan kommunen och sökanden
att i övrigt anta nedanstående yttrande som sitt eget.
Sammanfattning
Marinkompaniet har ansökt om att få bygga en spolplatta med tillhörande
reningsanläggning samt en tankcontainer för att tanka båtar i Vägga‐hamnen. Kommunen
äger marken. Ansökan om bygglov är förenlig med detaljplanen.
Yttrande
Inget att erinra emot bygglovet i sig.
Kommunen äger marken och för att anläggande av spolplattan m.m. ska kunna ske krävs att
någon form av markupplåtelseavtal tecknas mellan kommunen och sökanden. På grund av
motstående intressen i området är det inte säkert att en sådan markupplåtelse kan ske. Beslut i
markupplåtelsefrågan kommer sannolikt att fattas av KS.
Det kan dock noteras att enligt genomförandebeskrivningen (Dp A347, under rubriken Tekniska
frågor) skall inledande undersökning av eventuella föroreningar i mark och sediment redovisas i
samband med ansökan om bygglov eller marklov. I samband med bygglovprövning ska
geotekniska förhållanden redovisas noggrannare. Enligt bestämmelserna på plankartan gäller
detta dock endast arbeten i utfyllnader och vattenområden.
Yrkanden
Per‐Ola Mattsson (S) yrkar att på grund av motstående intressen i området kommer
kommunen inte att teckna markupplåtelseavtal mellan kommunen och sökanden.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Per‐Ola Mattssons (S) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt Per‐Ola Mattssons (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 21 av 45

§ 88 Rivning av betongbrygga, Sternöhamnen 2017/877
Kommunstyrelsens beslut
att skapa ett projekt för bortplockandet av bryggan
att anvisa 300 tkr för ändamålet ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
att uppdra åt avdelningen för tillväxt och utveckling att söka erforderliga tillstånd samt
genomföra bortplockandet i samarbete med Karlshamns Hamn AB
Sammanfattning
Betongbryggan vid Sternöhamnen har gått sönder och behöver av säkerhetsskäl tas bort
snarast. Bryggan har spärrats av. Kommunens bedömning är att bryggan inte behövs och
därför inte behöver ersättas med någon ny. Bryggan är belägen vid Sternöhamnen men
utanför täktområdet och utanför förslag till detaljplan. Ett pris om 296 000 kr har lämnats
för att plocka bort bryggan.
För att få ta bort bryggan krävs tillstånd, t.ex. anmälan till Länsstyrelsen om
vattenverksamhet alternativt samråd ur naturvårdssynpunkt, strandskyddsdispens samt
rivningslov. Bedömningen i nuläget är att dessa tillstånd kommer att kunna sökas utan
konsulthjälp, men skulle det behövas kan kostnader för extern konsulthjälp tillkomma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Mark‐ och exploateringsingenjören

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 22 av 45

§ 89 Anläggande av dagvattenbäck och dagvattendamm inom Asarums flygfält 2016/4304
Kommunstyrelsens beslut
att uppdra åt mark‐ och exploateringsingenjören att till Länsstyrelsen i Blekinge Län
anmäla om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken samt ansöka om
strandskyddsdispens för anläggandet av dagvattenbäck samt dagvattendamm i
detaljplanen för del av fastigheterna Asarum 43:1 och Tostarp 4:64.
Sammanfattning
I samband med genomförandet av detaljplanen för del av fastigheterna Asarum 43:1 och
Tostarp 4:64 behöver en dagvattenledning, som idag ligger genom kvartersmark, flyttas till
ett annat läge utanför kvartersmarken. I samband med omläggningen ser kommunen en
möjlighet att åskådliggöra dagvattnet och leda det via en öppen bäck i enlighet med
sträckningen i Bilaga A.
Dagvattnet från befintliga områden öster om planområdet kommer samlas upp i ett
dagvatten/utjämningsmagasin för att sedan via bäcken ledas västerut mot Torarpsbäcken.
I samband med detaljplanen gjordes en dagvattenutredning som föreslog att två
fördröjningsmagasin skulle anläggas i närheten av Torarpsbäcken. Mark avsattes i
detaljplanen för detta med användningsområdet PARK. För detta område upphävdes också
strandskyddet. Genom föreslagen åtgärd med öppen bäck och dagvattendamm i nordöstra
delen av planområdet kommer de två fördröjningsmagasinen som dagvattenutredningen
föreslog att bli överflödiga.
Åtgärden med byggandet av dagvattenbäck och dagvattendamm finansieras i anslagen
budget och några extra pengar för detta bedöms inte behövas.
För att gräva ny bäck kräver anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet samt
strandskyddsdispens. Bedömningen i nuläget är att dessa tillstånd kommer att kunna
sökas utan konsulthjälp, men skulle det behövas kan kostnader för extern konsulthjälp
tillkomma även dessa bedöms kunna finansieras inom befintlig budget.
Beslutsunderlag
1

Karta

Beslutet skickas till
Mark‐ och exploateringsingenjören

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 23 av 45

§ 90 Revidering av Karlshamns kommuns riktlinjer för servering av alkohol samt försäljning av
folköl, tobak och receptfria läkemedel 2016/3977
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna revideringarna av Karlshamns kommuns riktlinjer för servering av alkohol
samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel med följande justering vad gäller
handläggningstiden:
TYP AV ANSÖKAN
Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd
Förändring av befintligt serveringstillstånd, till exempel
utökad tid eller utvidgad yta
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, exempelvis
under festivaler, vid pausservering och vid provsmakning
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet
sällskap
Servering till allmänheten för gemensamt
serveringutrymme
Trafikservering

HANDLÄGGNINGSTID
6 veckor
6 veckor
6 veckor
10 arbetsdagar
6 veckor
6 veckor

Sammanfattning
Enligt 8 kap 9 § alkohollagen (2010:1622) ska Sveriges kommuner tillhandahålla
information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt
riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Kommunens riktlinjer ska vara
utformade på ett sätt som gör att sökande, genom att ta del av riktlinjerna, i förväg kan
bedöma om det går att få ett tillstånd eller inte.
Kommunstyrelsen beslutade 2016‐12‐06 §266 att återemittera förslaget till nya riktlinjer
för översyn och förenkling av text.
Förvaltningen har sedan ärendet återremitterades delat upp tidigare upprättad handling i
två delar. Den ena skrivelsen avser en förenkling av kommunens riktlinjer för servering av
alkohol samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Den andra delen består
av ett mer detaljerat informationsdokument för den som önskar bedriva servering av
alkoholdrycker och/eller försäljning av tobak, folköl samt receptfria läkemedel i
Karlshamns kommun.
Beslutsunderlag
1
2
3

Karlshamns kommuns riktlinjer för servering av alkohol samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel
Information till dig som vill bedriva servering av alkoholdrycker samt försäljning av
tobak, folköl och/eller receptfria läkemedel
Protokollsutdrag KS § 266/2016 Revidering av Karlshamns kommuns riktlinjer för
servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28
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Yrkanden
Elin Petersson (M) yrkar att serveringstiden ska utökas till 03:00 samt att
handläggningstiderna ska vara enligt följande:
TYP AV ANSÖKAN
Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd
Förändring av befintligt serveringstillstånd, till exempel
utökad tid eller utvidgad yta

HANDLÄGGNINGSTID
6 veckor
3 veckor

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, exempelvis
under festivaler, vid pausservering och vid provsmakning
3 veckor
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet
sällskap
Servering till allmänheten för gemensamt
serveringutrymme
Trafikservering

5 arbetsdagar
6 veckor
6 veckor

Marie Sällström (S) yrkar att handläggningstiden ska vara:
TYP AV ANSÖKAN
Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd
Förändring av befintligt serveringstillstånd, till exempel
utökad tid eller utvidgad yta
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, exempelvis
under festivaler, vid pausservering och vid provsmakning
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet
sällskap
Servering till allmänheten för gemensamt
serveringutrymme
Trafikservering

HANDLÄGGNINGSTID
6 veckor
6 veckor
6 veckor
10 arbetsdagar
6 veckor
6 veckor

Andreas Saleskog (S) yrkar avslag till Elin Peterssons yrkande om serveringstid.
Beslutsgång
Ordförande ställer Elin Peterssons (M) yrkande om handläggningstid mot Marie Sällströms
(S) yrkande om handläggningstid och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Marie
Sällströms (S) yrkande.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 25 av 45

Omröstning
Votering begärs och följande propositionsordning fastställs:
Ledamot som vill bifalla Marie Sällströms (S) yrkande röstar JA
Ledamot som vill bifalla Elin Peterssons (M) yrkande röstar NEJ
Namn
JA
NEJ
AVSTÅR
Per‐Ola Mattsson (S)
X
Elin Petersson (M)
X
Annika Westerlund (S)
X
Gertrud Ivarsson (S)
X
Magnus Gärdebring (M)
X
Tommy Strannemalm (SD)
X
Marie Sällström (S)
X
Magnus Sandgren (M)
X
Jan Bremberg (S)
X
Andreas Saleskog (S)
X
Charlott Lorentzen (MP)
X
Leif Håkansson (S)
X
Tor Billing (SD)
X
Paul Hedlund (L)
X
Ted Olander (MP)
X
Voteringen utfaller med 8 ja röster, 6 nej röster och 1 som avstår. Kommunstyrelsen har
således beslutat bifalla Marie Sällströms (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer härefter Elin Peterssons (M) yrkande om serveringstid mot Andreas
Saleskogs (S) om serveringstid och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas
Saleskogs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Alkoholhandläggaren

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 26 av 45

§ 91 Ändring av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förbundsordning 2017/98
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de föreslagna ändringarna under förutsättning att även de övriga
medlemskommunerna gör likadant. Ändringarna äger i så fall giltighet fr o m månaden efter det
sist fattade godkännandebeslutet hos medlemmarna.
Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har i skrivelse (odaterad), efter
direktionsbeslut 2016‐12‐16, tillskrivit alla fem medlemskommuner med ett förslag till
ändringar av förbundsordningen.
Ändringarna avser dels förbundets ändamål, dels formerna för kostnadstäckningen för
förbundets verksamheter.
Vad gäller förbundets ändamål består förändringen i att det allmänna ändamålet med
förbundet specificeras en punktlista där varje uppdrag mer i detalj anges och kopplas till
bakomliggande lagrum (§ 1 stycke 3).
Vad gäller formerna för kostnadstäckningen för förbundets olika uppdrag och
verksamheter anges i § 7 stycke 3 på vilket sätt respektive verksamhet skall finansieras
och, i förekommande fall, fördelningsmekanismerna för detta mellan medlemmarna.
De tillägg till förbundets ändamål som föreslås hanteras idag av kommunens socialnämnd
och berör adoptioner, faderskapsutredningar och vårdnadsfrågor.
Bedömning
De av förbundet föreslagna ändringarna bör godkännas.
Beaktat att likalydande beslut skall fattas av alla medlemskommunernas
kommunfullmäktigeförsamlingar, föreslås att giltigheten för de aktuella ändringarna äger
rum fr o m månaden efter det att alla medlemskommunerna fattat likalydande beslut
angående de föreslagna förändringarna.
Beslutsunderlag
1
2
3
4

Ändring av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förbundsordning
Förslag på ny förbundsordning
Förbundsordning beslutad 2011‐03‐18
Ansvarsområden överflyttning till Cura

Karlshamns
kommun
Beslutet skickas till
Cura Individutveckling
Författningssamlingen
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 27 av 45

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 28 av 45

§ 92 Svar på förslag till Karlshamns kommun ‐ Att dra cykelvägen mellan Bräkne‐Hoby och
Karlshamn via Gamla Riksvägen 2016/2260
Kommunstyrelsens beslut
att förslaget till stora delar kan anses tillgodosett byggnationen av cykelväg mellan
Karlshamn öst och Hällaryd och att resterande sträckning beaktas i samband med
framtagande av regional cykelstrategi.
Sammanfattning
En förslagställare föreslår att Karlshamns kommun ska se över möjligheten att dra
cykelvägen mellan Bräkne‐Hoby och Karlshamns via Gamla Riksvägen.
Förslagsställarens motivering till förslaget är att Hällarydsborna idag är tvungna
att cykla på 70‐väg utan vägren eftersom det inte finns någon cykelväg efter
E22:ans östra infart. Då det enbart går regionbussar till Hällaryd som inte
trafikeras kvällar och helger finns det inget miljövänligt och tryggt alternativ till
bil.
Övervägande
Trafikverket färdigställer för närvarande cykelväg mellan Karlshamn Öst och Hällaryd,
dock inte hela vägen till Hoby (som inte ligger i Karlshamn). En fortsättning av cykelvägen
österut mot Åryd är för närvarande inte prioriterat.
Beslutsunderlag
1

Förslag till Karlshamns kommun ‐ Dra cykelvägen mellan Bräkne‐Hoby och Karlshamn
via Gamla riksvägen

Beslutet skickas till
Förslagställaren

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 29 av 45

§ 93 Upphävande av skogspolicyn 2017/403
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att upphäva skogspolicyn. antagen 2009‐02‐02 KF § 4.
Sammanfattning
Karlshamns kommun äger omkring 1800 hektar skogsmark. Av denna areal är 700 hektar
naturreservat och resterande yta produktionsskog och bostadsnära skog.
Riktlinjerna för skötseln av kommunens skog sköts enligt en skogspolicy antagen av
Kommunfullmäktige 2009‐02‐02 och en grön skogsbruksplan som är upprättad 2011.
Tekniska nämnden föreslår att skogspolicyn upphävs och ersätts med riktlinjer som hanteras
av ansvarig nämnd. Förslaget ligger i linje med kommunens principer för styrdokument.

Beslutsunderlag
1
2
3

Protokollsutdrag TN § 27/2017 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns
skogsinnehav
Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav
7.38 Skogspolicy

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Författningssamlingen

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 30 av 45

§ 94 Användandet av påskfjädrar i kommunens verksamheter 2017/1210
Kommunstyrelsens beslut
att kommunens verksamheter inte får använda sig av påskfjädrar från djur.
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M) och Elin Petersson (M) avstår från att delta
i ärendets handläggning.
Sammanfattning
Kommunledningen har blivit uppmärksammad på att traditionella påskfjädrar, oftast
kommer från kalkoner (ibland levande). Detta ifrågasätts allt mer, bland annat
organisationer som Djurens rätt, då det är oetiskt och bidrar till ett onödigt lidande. Idag
finns alternativ i form av syntetiska material och bomull.
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Förvaltningscheferna
Kommunens bolag

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 31 av 45

§ 95 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt boksluts‐
budgetdagar 2018 2017/1228
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa sammanträdestiderna för 2018 i enlighet med förslaget.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till sammanträdestider för 2018 för
kommunstyrelse, arbetsutskottet samt bokslut‐ och budgetar har utarbetats enligt
följande:
Kommunstyrelsens au
kl. 13.30‐17.00
23 januari
20 februari
13 mars
24 april
22 maj
21 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

Kommunstyrelsen
kl. 13.30‐17.00
6 februari
6 mars
27 mars
8 maj
5 juni
4 september
9 oktober
6 november
4 december

Bokslutsdag
kl. 08.30‐16.30
15 februari

Budgetdag
kl. 08.30‐16.30
3 maj

Beslutet skickas till
Administrativ chef
Samtliga nämnder och styrelser

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 32 av 45

§ 96 Byte av namn på socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd 2017/704
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att byta namn på socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd.
att anta reglemente för nämnden för arbete och välfärd.
Sammanfattning
I samband med diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott (2017‐01‐17 § 3) om
förnyad annonsering av förvaltningschef till förvaltningen för social utveckling uppkom
förslag om namnändring på förvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari
2017 § 23 att ändra namnet på förvaltningen för social utveckling till förvaltningen för
arbete och välfärd.
I samband med namnbytet har förslag uppkommit om att även namnet på underliggande
nämnd ska ändras, från socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd.
En följd av beslutet blir att namnet behöver bytas ut i reglementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Förslag om byte av namn på socialnämnden (2017‐02‐16)
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Socialnämnden
Förvaltningschef

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28
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§ 97 Upphandling av paviljong till Hällaryds förskola 2016/4586
Kommunstyrelsens beslut
att investeringen på 2 210 tkr finansieras genom upplåning
att driftskostnaden 2017, 816 tkr, finansieras inom nämnden för barn‐ ungdom och skolas
budget
att driftskostnaden för kommande år hanteras i budgetprocessen 2018.
Sammanfattning
Nämnden för Barn, ungdom och skola har beslutat (2017‐02‐14, § 20) att ge
upphandlingschefen i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag för upphandling av
paviljong till Hällaryds förskola. Nämnden beslutade även att hemställa hos fullmäktige
om medel för investering för en paviljong, 2 210 tkr samt en driftsbudget på 816 tkr för
2017 och därefter en årlig driftsbudget enligt framtagen ekonomisk kalkyl för investering
och drift.
Beslutsunderlag
1

Protokollsutdrag Upphandling av paviljong vid Hällaryds förskola

Beslutet skickas till
Bus‐nämnden
Ekonomichefen

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28

sid 34 av 45

§ 98 Motion om otillåtna containrar 2016/1610
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Anders Englesson (MP) har i motion daterad 2016‐04‐22 föreslagit att Karlshamns
kommun utarbetar en rutin för hur insamlingscontainrar på kommunal mark ska hanteras.
Motionären menar att det på flera återvinningsstationer i Karlshamn står
insamlingscontainrar för kläder utan information och relevant märkning. På en vanligt
förekommande variant står det bara “klädinsamling” utan information i övrigt. Ingen vet
vem som äger containern och i vilket syfte kläderna samlas. Kommunen äger marken men
insamlingsföretaget FTI hyr marken för sina containrar för plast, papper och dylikt. På
denna yta har någon smugit dit sina containrar utan att fråga, än mindre betalat hyra.
Det finns kommuner, t.ex. Landskrona, som har tagit itu med det här problemet och arbetat
fram en rutin för hur man ska hantera insamlingscontainrar på kommunal mark. Den
innebär bland annat att otillåtna containrar forslas bort.
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016‐08‐23 remitterat ärendet till
markförvaltaren för yttrande.
Markförvaltaren har i yttrande 2016‐11‐24 angivit att han ställer sig positiv till
utarbetandet av en rutin för hantering av otillåtna insamlingscontainrar.
Mot bakgrund av ovanstående redovisning bör motionen bifallas.
Bilagor
1
2

Motion om otillåtna containrar
Yttrande om otillåtna containrar (MP)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017‐03‐28
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§ 99 Motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i
kommunen ‐ (M) 2016/2100
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Elin Petersson (M) och Cecilia Holmberg (M) föreslår i en motion daterad 2016‐05‐30 att
kommunen ska öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i
kommunen. Motionärerna menar att man genom att göra det möjligt för andra aktörer att
erbjuda SFI, dels kan minska trycket på kommunens verksamhet men också öppna upp för
fler möjligheter att lära sig svenska.
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016‐08‐23 remitterat ärendet till
gymnasienämnden för yttrande.
Gymnasienämnden har i yttrande 2016‐11‐28 angivit följande: Gymnasienämnden har
ombetts att yttra sig över en motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd
kompetens att erbjuda SFI i kommunen. Gymnasienämndens presidium menar att förslaget
inte ligger inom gymnasienämndens verksamhetsområde.
Inom Vägga vuxenutbildning erbjuds eleverna en sammanhållen språkutbildning med
möjligheter att kombinera SFI med andra skolformer. Denna kombination ser vi som en av
framgångsfaktorerna till att våra studerande på kortare tid når fram till en
yrkesverksamhet eller kompletterande högskolestudier.
Karlshamns kommuns vuxenutbildning har under många år bedrivit SFI‐undervisning i
egen kommunal regi. Situationen för många nyanlända är svår då de väntar på de olika
migrationsboendena på att få sitt uppehållstillstånd och sitt personnummer (de fyra sista
siffrorna). Vägga vuxenutbildning är den verksamhet som bedriver SFI‐undervisningen
idag. Situationen har varit ansträngd under de senaste tre åren men verksamheten har
klarat av att erbjuda SFI‐undervisning inom stipulerad tid med ett undantag och det var i
mars 2016. I april 2016 var SFI‐antagningarna åter i fas.
För att få ta del av SFI‐undervisning måste personen ha fått sina fyra sista siffror oavsett
vilken utbildningsaktör som erbjuder SFI‐undervisningen. Då Karlshamns kommun
erbjuder SFI‐undervisning inom den stipulerade tiden, 1 månad för flyktingar och 3
månader för direktinvandrare ser vi som ansvariga för den kommunala undervisningen
inom SFI inte på vilket sätt fler aktörer skulle påskynda integrationen gällande
språkinlärningen.
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Den kommunala SFI‐undervisningen erbjuder idag:
‐
‐
‐
‐

den nyanlände SFI‐undervisning inom stipulerad tid,
på individens nivå i något av de 3 spåren,
ett akademiskt snabbspår,
snabbspåret fortsätter även inom den grundläggande vuxenutbildningen
innehållande svenska som andraspråk och samhällskunskap,
elever som behöver extra stöd i ett visst moment erbjuds extraundervisning i
verksamhetens s.k. ”arena”, denna tid är utöver ordinarie SFI‐lektioner,
yrkes‐SFI ingår som en del i undervisningen,
möjlighet att studera kurser på grundläggande/gymnasiala vux i kombination med
SFI‐undervisningen,
SFI‐undervisning bedrivs året om, även under sommaren för elever tillhörande
etableringen och migrationsboendena,
undervisningen genomförs och betygssätt av behöriga legitimerade lärare.

‐
‐
‐
‐
‐

Mot bakgrund av detta ser ansvariga för SFI‐undervisningen inte att det föreligger ett
behov av fler aktörer.
Överväganden
Gymnasienämndens presidium och koalitionen gör följande övervägande:
I motionen beskrivs att det finns "många både äldre och yngre vuxna människor som är
placerade på våra flyktingboenden runt om i kommunen". Dessa människor bor inte på
våra (kommunens) boenden utan på Migrationsverkets boenden. De avvaktar beslut om
uppehållstillstånd. Ansvaret för dessa åvilar Migrationsverket, som då också ansvarar för
eventuell svenskundervisning.
Kommunens ansvar inträder först när uppehållstillstånd har beviljats och
kommunplacering skett och personen har erhållit fullständigt personnummer, dvs de fyra
sista siffrorna. Först därefter inträder kommunens (gymnasienämndens) ansvar för SFI.
SFI i Karlshamn uppfyller för närvarande gällande regler för att erbjuda SFI för samtliga
sökande inom tidsramen.
Gymnasienämndens ansvarsområde omfattar således inte eventuell svenskundervisning på
flyktingboenden. Motionen bör därför avslås med hänvisning till att förslaget inte ligger
inom gymnasienämndens verksamhetsområde.
Bilagor
1
2
3
4
5

Motion angående fler aktörer kan erbjuda SFI
Protokollsutdrag Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd
kompetens att erbjuda SFI
Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att
erbjuda SFI
Svar till gymnasienämnden från Vägga vuxenutbildning
Förklaring till koalitionens ställningstagande ang "Motion angående fler aktörer kan
erbjuda SFI"
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Yrkanden
Elin Petersson (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Elin Peterssons (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 100 Instruktion till ombud vid bolagsstämmor i helägda kommunala bolag 2017/1021
Kommunstyrelsens beslut
att meddela utsett stämmoombud att angiven instruktion ska gälla för ordinarie
bolagsstämmor (årsstämmor) 2017.
Sammanfattning
Ordinarie bolagsstämmor (årstämmor) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB,
Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Elförsäljning AB, Karlshamns Hamn AB,
Karlshamns Kajer AB, Karlshamnsfastigheter AB, Karlshamnsbostäder AB och
Logistikposition Karlshamn AB. För av kommunfullmäktige utsett ombud föreslås följande
instruktion gälla.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2016
Ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för år 2016
Bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställa arvodesreglerna
Bolaget ska följa det av kommunfullmäktige fastställda ägardirektivet för de
kommunala bolagen
Bolaget ska följa den av kommunfullmäktige antagna kommunikationspolicyn för
Karlshamns kommun
Bolaget ska följa den av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiken 2015‐
2018.

Beslutet skickas till
Valda ombud
Kommunala bolag
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§ 101 Instruktion till ombud vid ordinarie bolagsstämma Västblekinge Miljö AB 2017/1124
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna nedan angiven instruktion att gälla för ordinarie bolagsstämma 2017.
Sammanfattning
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Västblekinge Miljö AB.
Kommunfullmäktige har 2014‐12‐01, § 59 utsett Per‐Ola Mattson (S) till ombud.
Följande instruktion ska gälla:
‐
‐
‐

Styrelsen och VD i Västblekinge Miljö AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016
Ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för år 2016
Bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställa arvodesreglerna

Beslutet skickas till
Västblekinge Miljö AB
Valt ombud
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§ 102 Utseende av ombud till årstämma i Mörrumsåns vattenråd 2017/1078
Kommunstyrelsens beslut
att utse Staffan Olsson (C) som Karlshamns kommuns representant vid årsstämman
att meddela utsett stämmoombud att angiven instruktion ska gälla för årsstämma 2017.
Sammanfattning
Årsstämma i Mörrumsåns vattenråd ska hållas i maj 2017.
För av kommunen utsett ombud föreslås följande instruktion gälla:
‐
‐

Ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för år 2016
Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren
revisionsberättelse, att styrelsen i vattenrådet för Mörrumsån beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag
1

Nominering till styrelsen för Mörrumsåns vattenråd

Beslutet skickas till
Gert Åkesson
Vattenrådet för Mörrumsån
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§ 103 Utseende av ombud vid ordinarie årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
2017/779
Kommunstyrelsens beslut
att utse Gertrud Ivarsson (C) till Karlshamns kommuns ombud vid ordinarie årsstämma i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
att meddela utsett stämmoombud att angiven instruktion ska gälla för ordinarie
årsstämma 2017.
Sammanfattning
Ordinarie årsstämma ska hållas i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
För av kommunstyrelsen utsett ombud föreslås följande instruktion gälla.
‐

Styrelsen och VD i Kommunassurans Syd Försäkrings AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2016

‐

Ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för år 2016

‐

Ombudet yrkar på att årsstämman fastställer valberedningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Valt ombud
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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§ 104 Redovisning av delegationsbeslut KS 2017‐03‐28 2017/121
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 2017‐03‐14 finns att läsa i netpublicator under
ksau.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Överprövning upphandling av arbetskläder
Delegationsbeslut markupplåtelseavtal för laddstolpar i Greencharge‐projektet
Delegationsbeslut E 16 ‐ Anställning av kommunvägledare vid Servicecenter fr o m
2017‐03‐01
Remissvar kameraövervakning med drönare
Yttrande remiss kameraövervakning
Delegationsbeslut yttrande avseende överklagad lantmäteriförrättning
Delegationsbeslut ‐ Tillägg till avtal om ledningsrätt Elleholm 34:1
Delegationsbeslut ‐ Tillägg till avtal om ledningsrätt Hästaryd 3:10
Delegationsbeslut E 22 ‐ Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom
kommunledningsförvaltningen
Delegationsbeslut 3/2017 Kommunal borgen för återupplåning, Karlshamn Energi
Delegationsbeslut försäljning del av Horsaryd 2:41 till Horsaryd 2:42,
fastighetsreglering
Delegationsbeslut försäljning del av Stilleryd 2:49 till Transporttjänst i Blekinge AB
Delegationsbeslut E 3 ‐ Lokalt kollektivavtal rörande utbyte av rast mot
måltidsuppehåll vid Ringamåla förskola
Delegationsbeslut ‐ ansökan om lantmäteriförrättning, avstyckning av Stilleryd 2:49,
försäljning till Transporttjänst i Blekinge AB
Delegationsbeslut E 16 ‐ Anställning av avtalscontroller vid ekonomiavdelningens
upphandlingsenhet
Delegationsbeslut E 3 ‐ Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor
m m ‐ LOK 16 med Vårdförbundet
Delegationsbeslut E 3 ‐ Lokalt kollektivavtal rörande anställning som Sjuksköterska,
akademisk specialisttjänstgöring
Delegationsbeslut ‐ Instruktion till ombud vid ordinarie årsstämma i Kreativum
Blekinge AB
Förmånsvärde för garageplats i Rådhuset från och med 2017‐04‐01
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23
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Delegationsbeslut E 16 ‐ Anställning av ekonomiassistent vid ekonomiavdelningen fr
o m 2017‐04‐01
Delegationsbeslut ‐ Utseende av ombud till extra ägarsamråd i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB
Delegationsbeslut avseende tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap den 30/9
2017 i samband med jubileumsfirande i Bellevueparken, Sirius Orden logen XXXIX
Astérope
Delegationsbeslut Servitut till förmån för Eon inom fastigheten Matvik S:1 samt
godkännande av intrångsersättning
Delegationsbeslut E16 ‐ Anställning av ekonomiassistent
Delegationsbeslut omsorgsförvaltningen februari
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§ 105 Handlingar för kännedom mars 2017‐03‐28 2017/304
Kommunstyrelsens beslut
att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Handlingar för kännedom enligt bilagd lista.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8

TN § 28/2017 Förslag till Karlshamns kommun ‐ Hundrastgård vid stationsområdet
TN § 29/2017 Förslag till Karlshamns kommun ‐ anläggande av hundrastgård
TN § 30/2017 Förslag till Karlshamns kommun ‐ att hela Långasjönäsvägen asfalteras
TN § 33/2017 Förslag till Karlshamns kommun ‐ Parkera i Blekinge
Förordnande som notarius publicus upphör
Länsstyrelsens beslut om ändring av föreskrifter för naturreservatet Tjärö
Missiv granskning omsorgen 2017‐03‐09
Granskningsrapport
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§ 106 Torghandelns föreskrifter ‐ initiativ av Magnus Sandgren (M) 2014/3094
Kommunstyrelsens beslut
att förslaget avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2017‐03‐07 § 62.
Sammanfattning
Nämndsledamot Magnus Sandgren (M) väcker ett ärende gällande torghandels föreskrifter.
Detta för att kommunstyrelsen ska se över nu gällande föreskrifter enligt följande:
1. Att personbilar och tunga fordon som inte används som försäljningsställe bör förbjudas
att parkera på annat än anvisad plats. (Förslag är att hänvisa torghandelns fordon till
parkeringsplatser längs med NORDEA under tex 07‐15)
2. Att tillfälligt stanna för lasta eller lossa givetvis fortfarande skall vara tillåtet.
3. Att inkludera hänvisad parkering i torghandelns avgifter.
Kommunstyrelsen beslutade 2017‐03‐07 § 62 att uppdra åt kommundirektören att göra en
översyn av torghandelsföreskrifterna med följande direktiv:
”Då ett planeringsarbete har satts igång vad gäller torgets fysiska miljö bör översynen av
föreskrifterna synkroniseras med detta arbete. Utgångspunkten för detta planeringsarbete
är att göra torget till ett ännu aktivare torg med bland annat torghandel, samtidigt som
fordonens tillgång till torget måste beaktas. Dvs att torghandeln värnas i arbetet med
torghandelsföreskrifter. I arbetet med att ta fram nya föreskrifter ska därför en
referensgrupp bildas för dialog med torghandlarna och med centrumföreningen. Härutöver
ska översynen beakta kommunstyrelsens beslut KS 2014‐09‐23 § 210 samt förslag om
ändring av tiderna för julgransförsäljning .”
Beslutsunderlag
1
2

Nä mndsinitiativ KS pdf
Protokollsutdrag KS § 62/2017 Översyn av torghandelsföreskrifterna

Yrkanden
Andreas Saleskog (S) yrkar att förslaget avslås med hänvisning till kommunstyrelsens
beslut 2017‐03‐07 § 62.
Beslutsgång
Ordförande ställer Magnus Sandgrens förslag mot Andreas Saleskogs (S) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Andreas Saleskogs (S) yrkande.

