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KS § 1
2001-01-23
Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar
Ordföranden meddelar att anmälningar om beslut som fattats på kommunstyrelsens
vägnar föreligger i form av dels avskrift av arbetsutskottets protokoll från
sammanträden den 12 och 19 december, dels avskrift av protokoll från personaloch organisationsutskottets sammanträden den 30 november och 14 december, dels
avskrift av protokoll från styrgruppen för Kunskapslyftets sammanträde den 7
december och dels följande delegationsbeslut:
_____
Enligt kommundirektörens vidaredelegation:
Utbildningsförvaltningen
G 3 a, anställning av administrativ handläggare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
G 3 b, anställning av djurskyddsinpektör
G 3 b, anställning av assistent
G 3 b, anställning av miljöinspektör
G 3 b, anställning av miljöinspektör
G 3 b, anställning av miljöinspektör
G 3 a, anställning av miljöinspektör
G 3 b, anställning av miljöinspektör
G 3 a, anställning av drifttekniker
G 3 a, anställning av VA-ingenjör
G 3 a, anställning av parkchef
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Protokollen och delegationsbesluten läggs till handlingarna.
ÖVR
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2001-01-23
Redovisning av beslutade ärenden under bevakning
Aktivitetslista per 2001-01-18 har utsänts till ledamöterna.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
ÖVR

3

KARLSHAMNS KOMMUN

PROTOKOLL KS 1

Kommunstyrelsen

2000-01-23

4

KS § 3
AU § 8
2000.2
2001-01-23
2001-01-09
Fastighetsförsäljning och markbyten på fastigheterna Frostenstorp 4:1,
Asarum 40:1, 12:2 och 13:38 m fl
Göran Broberg, Internservice Fastighet har i skrivelse uppgivit följande:
Överenskommelse har träffats mellan parterna enligt bifogat avtal och
karta.
Internservice Fastighet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
avtalet samt anvisa medel 75 000 kronor till fastighetsbildningskostnaderna.
Avtal och karta intas som bilaga § 3 A-B.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Göran Broberg lämnar en redovisning vid sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtalet
och att anvisa 75 000 kronor ur köpeskillingen till fastighetsbildningskostnaderna.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.
FAST delges

familjen Santesson
Göran Broberg, fastighetsservice
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2001-01-23
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Förfrågan om försäljning av fastigheten Kräftan 11

5

2000.675

Byggnadsnämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens
sammanträde 2000-12-13:
Förfrågan från Benny Nilssons Byggnads AB angående möjligheten att
förvärva rubricerade fastighet har inkommit till fastighetsservice.
Fastighetsservice har begärt yttrande från kommunstyrelsens arbetsutskott angående eventuell försäljning av fastigheten, varefter kommunstyrelsens arbetsutskott har hemställt om yttrande från byggnadsnämnden vad gäller planfrågan på den aktuella fastigheten.
Enligt gällande detaljplan finns en byggrätt på fastigheten med beteckningen A, allmänt ändamål, vilket endast tillåter verksamheter som
har ett offentligt organ som huvudman. Lämpligt nytt ändamål kan vara
till exempel kontorsverksamhet, bostäder bedöms vara mindre
lämpligt.
På fastigheten är det så kallade ”loftgångshuset” beläget, med en
placering på prickmark i strid mot planen. Vid en ändring av planen bör
detta ges en byggrätt med en lämplig bevarandebestämmelse.
Byggrätten i den gällande planen får anses ha en mindre lämplig
placering på tomten med tanke på de nu befintliga förhållandena, dels
vad avser närheten till loftgångshuset, dels vad avser gång- cykelvägens
sträckning längs Prinsgatan. En byggrätt söder om loftgångshuset invid
Mieån vore lämpligare.
I den gällande detaljplanen finns möjlighet till ny gångbro över Mieån.
Denna bör finnas kvar vid en ändring av planen, och det anslutande
reservatet för gångtrafik förlängas så att det förbinds med gångcykelvägen längs Prinsgatan.
Viss parkering för tillkommande verksamheter måste kunna anordnas
på tomten.
Byggnadsnämndens beslut:
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Byggnadsnämnden anser att en ändring av gällande detaljplan, med
huvudsakligt innehåll enligt vad som sagts ovan, bör göras för att
fastigheten ska kunna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.
Karta intas som bilaga § 4.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett program för en ny detaljplan i
kv Kräftan, som anger mål och utgångspunkter för en eventuell planändring.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Rolf Axelsson, Sven-Åke Svensson och ordföranden.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.
PLAN delges

Benny Nilssons Byggnads AB
byggnadsnämnden
fastighetsservice
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KS § 5
AU § 10
2000.762
2001-01-23
2001-01-09
Besked om beslut beträffande ekologiska avloppsanläggningar för Snittingsviken och Guövik
Kommunfullmäktige antog planförslag för Snittingsviken 2000-06-05 § 82 och
Guöviken 2000-09-0 § 96 med tillägget att en prövning av en ekologisk lokal
lösning för avloppsanläggningar skall göras.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-12-06 – efter att prövning gjorts –
fattat följande beslut ”Lokala reningsanläggningar för spillavloppsvatten föreslås
inte byggas i vare sig Snittingsviken eller Guöviken. Dagvattnet däremot omhändertas lokalt på det sätt som framgår av respektive detaljplan.”
Protokollsutdrag från tekniska nämnden intas som bilaga § 5.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Englesson yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag
på förslaget att ta tekniska nämndens beslut till protokollet.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på om arbetsutskottet vill avgöra ärendet vid
dagens sammanträde eller återremittera detsamma och finner att arbetsutskottet har
beslutat att avgöra ärendet.
Ordföranden ställer därefter proposition mellan förslaget till beslut och Anders
Englessons avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit förslaget till
beslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta beslutet till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Englesson – med instämmande av Helene Nordin - yrkar i första hand
återremiss av ärendet och i andra hand avslag på förslaget att ta tekniska nämndens
beslut till protokollet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet vid
dagens sammanträde eller återremittera detsamma och finner att kommunstyrelsen
har beslutat att avgöra ärendet.
Ordföranden ställer därefter proposition mellan arbetsutskottets förslag och
Anders Englessons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det
förstnämnda.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta beslutet till dagens protokoll.
PLAN delges kommunfullmäktige
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KS § 6
AU § 11
2000.557
2001-01-23
2001-01-09
Svar på motion om kostnadsfri hjälp till äldre med trädgårdsskötsel,
snöskottning m m
Carl-Eric Birgersson har i en motion föreslagit kommunfullmäktige besluta, att den
som fyllt 75 år och boende i egen fastighet kostnadsfritt skulle erhålla hjälp med
trädgårdsskötsel och snöskottning samt att det praktiska arbetet skulle ut-föras av
personer, som kommunen har sysselsättningsansvar för och av lång-tidsarbetslösa
socialbidragstagare.
Motionen har remitterats till omsorgsnämnden, socialnämnden och tekniska
nämnden för yttrande.
Motion samt yttrande från nämnderna intas som bilaga § 6 A-D.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Yrkanden
Carl-Eric Birgersson yrkar bifall till motionen.
Anders Englesson bifaller motionen med den ändringen att under sista att-satsen
”eller av långtidsarbetslösa socialbidragstagare” stryks.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan förslaget att avslå motionen, Carl-Eric
Birgerssons och Anders Englessons yrkanden och finner att arbetsutskottet har
bifallit det förstnämnda.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att – med hänvisning till yttrande från omsorgsnämnden, socialnämnden samt
tekniska nämnden – avslå motionen
och att därmed anse motionen besvarad.
_____
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Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Carl-Eric Birgersson yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Carl-Eric
Birgerssons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.
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11

2000.332

Helene Nordin har i en motion yrkat att allmänhetens frågestund finns med som en
punkt vid varje fullmäktigesammanträde.
Motionen har remitterats till fullmäktigeberedningen för demokratifrågor för
yttrande.
Motion samt yttrande från fullmäktigeberedningen intas som bilaga § 7 A-B.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till yttrande från fullmäktigeberedningen för
demokratifrågor
och att därmed anse motionen besvarad.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.
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Kyrkoavgiftens inverkan på omvårdnadsavgiften

12

2000.289

Omsorgsnämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens
sammanträde 2000-12-06:
Ansvarig för avgiftstaxan inom omsorgsförvaltningen Magdalena
Sewall har i skrivelse anfört följande:
I KF § 79 2000-06-05, behandlades kyrkoskattens inverkan på omvårdnadsavgiften. När Svenska kyrkan skiljdes från staten förde detta
med sig att kyrkoskatten blev en medlemsavgift. Svenska kyrkans
medlemsavgift drogs inte av från nettoinkomsten vid avgiftsberäkningen och vissa vårdtagare drabbades av en höjd omvårdnadsavgift.
Fullmäktige beslutade då:
Att Karlshamns kommun fastställer ett belopp för invånare bosatta i
Karlshamns kommun, som schablon för medlemsavgift i valfri församling
Att beloppet skall grunda sig på ett genomsnitt av de i kommunen
förekommande församlingsavgifterna inom svenska kyrkan.
Det har nu visat sig att detta beslut inte kunnat genomföras. Den
dataleverantör som kommunen anlitar för bearbetning av avgifter kan
inte i sitt system utföra nödvändiga beräkningar enligt KF:s beslut.
Det system som idag används är gammalt och leverantören har slutat
utveckla detta. Avtalstiden går ut 2000-12-31.
Omsorgsförvaltningen genomför just nu en upphandling av ett totalt
vård och omsorgssystem som även skall hantera avgifter och taxor. I
den kravspecifikation som tagits fram för debiteringsfunktionen finns
en framställan om att ett nytt system skall hantera den taxa som är
beslutad i Karlshamns kommun. Systembyte beräknas ske under 2001.
Omsorgsnämnden beslutar
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktiges beslut § 79, 2000-06-05 ligger fast
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att vårdtagarna fram till förvaltningens systembyte kompenseras,
genom att i beräkningen av omvårdnadsavgiften ta hänsyn till den
faktiska kyrkoavgiften i respektive församling.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktiges beslut § 79, 2000-06-05 ligger fast samt
att vårdtagare fram till förvaltningens systembyte kompenseras, genom att i
beräkningen av omvårdnadsavgiften ta hänsyn till den faktiska kyrkoavgiften i
respektive församling.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Carl-Eric Birgersson, Jan Bremberg, kommundirektören och
ordföranden.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.
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KS § 9
AU § 24
2000.22
2001-01-23
2001-01-16
Slutrapport från utvecklings- och marknadsföringsprojektet Visionen
Kommunstyrelsen beslutade i februari 1999 att starta ett utvecklings- och
marknadsföringsprojekt. Syftet har varit att visa Karlshamns kommuns starka sidor
och för att utveckla dem. Målformuleringen har varit fler kommuninvånare och fler
arbetstillfällen. Arbetet har bedrivits i fem delprojekt: Arbetsplats, Terminal,
Kompetens, Boende och Upplevelse. För varje delprojekt har funnits en
projektledare.
Projektgruppens slutrapport intas som bilaga § 9.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Näringslivschefen lämnar tillsammans med projektledarna en redovisning vid
sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna slutrapporten till kommunfullmäktige och Stadsvapnet i Karlshamn
AB för kännedom.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.
NÄRINGSL delges kommunfullmäktige
Stadsvapnet i Karlshamns AB
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Ansökan om EU-bidrag till projekt NetPort

15

2001.23

Näringslivschefen har i skrivelse uppgivit följande:
Karlshamns kommun har de senaste två åren drivit frågorna om
utvecklad högskoleverksamhet i Karlshamn samt skapandet av teknik
park på Östra piren. Detta har resulterat i en etablering av Blekinge
tekniska högskola i Karlshamn samt långt gången planering för
exploatering av Östra Piren.
Nästa steg i denna utvecklingsfas blir att i första hand i samverkan med
BTH men också med det lokala näringslivet utveckla innehållet i
högskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet samt att runt detta
etablera verksamheter. Denna typ av verksamhet stämmer med dels det
för Blekinge skapade Tillväxtavtalet samt det nya EU Mål 2 södra
programmet. Karlshamns kommun har tagit fram ett förslag till EU
projekt för att driva denna fråga. Se bifogade handlingar. Projektet har
behandlats i Tillväxtavtalets åtgärdsgrupp 3:2. Åtgärds-gruppen har
ställts sig positiv till projektet. För närvarande pågår diskussioner med
länsstyrelsen om deras möjligheter att vara med- finansiär i projektet.
Karlshamns kommuns insats i projektet utgör de medel som
kommunen tillför BTH för skapande av forskningsverksamhet i
Karlshamn.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:
Karlshamns kommun skall ansöka om medel från EU mål 2 södra för
att driva projektet NetPort.
Kommunens medfinansiering skall ske inom ramen för de medel som
är beslutade för skapandet av forskningscentrum vid Blekinge tekniska
högskola i Karlshamn.
Ansökan intas som bilaga § 10.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
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Anders Jansson och näringslivschefen redovisar förslaget till ansökan.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att Karlshamns kommun skall ansöka om medel från EU mål 2 södra för att driva
projektet NetPort.
och att kommunens medfinansiering skall ske inom ramen för de medel som är
beslutade för skapandet av forskningscentrum vid Blekinge tekniska högskola i
Karlshamn.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Anders Englesson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
I ärendet yttrar sig även ordföranden.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit detta.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet förslagna beslutet.
NÄRINGSL delges EU-mål 2 Södra
näringslivschefen
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IKT-strategi för Karlshamns kommun

17

2000.765

Kommunstyrelsen beslutade 2000-01-25 att tillsätta en politisk arbetsgrupp med
uppdrag att arbeta fram en IT-strategi för Karlshamns kommun samt för den
kommunala verksamheten.
Arbetsgruppen förslag till IKT-strategi intas som bilaga § 11.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ta förslaget till dagens protokollet
och att uppdra åt kommundirektören att upprätta en ekonomisk konsekvensbeskrivning av den ökade ambitionsnivån.
_____
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.
INFO delges kommundirektören
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KS § 12
AU § 27
2001-01-23
2001-01-16
Fördjupning av bergtäkt vid Stolta Slätt
Ballast Syd har inlämnat följande ansökan om marklov för fördjupning av berg-täkt
från –40 m till –55 m vid Stolta Slätt:
Ansökan etc - - - se bilaga § 12 A.
Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat föreslå byggnadsnämnden att bevilja
marklov.
Protokollsutdrag från byggnadsnämnden intas som bilaga § 12 B.
Frågan om brytningens förenlighet med gällande avtal behandlas av
kommunstyrelsen.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Bernt Ibertsson lämnar en redovisning vid sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att som markägare godkänna fördjupning av täkten under förutsättning att det ryms
under gällande täkttillstånd.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
I ärendet yttrar sig Monica Åkesson, Sven-Åke Svensson, ordföranden, Anders
Englesson, kommunjuristen och Kenneth Hake.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.
PLAN delges

Ballast Syd
länsstyrelsen
byggnadsnämnden
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2000.682

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-11-01 beslutat att godkänna upprättat
förslag till ändring av Renhållningstaxan, med ändringen att taxa 662 och 663
jämställs och fastställs till 475 kronor för 2001 samt att översända taxan till
kommunfullmäktige för antagande.
Förslaget innebär att den rörliga taxedelen för kärlstorlek och hämtningsintervall
höjs med i snitt 5,5 %. Taxan är också utformad så att den skall styra mot en ökad
återvinnig. Miljöavgiften för en villa höjs därutöver med 35 kr/helår inkl moms.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden intas som bilaga § 13.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Yrkande
Bärthil Ottosson yrkar att inga taxehöjningar skall göras för 2001 utan
verksamheten skall istället konkurrensutsättas för att hålla kostnaderna nere.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan tekniska nämndens förslag och Bärthil
Ottossons yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till renhållningstaxa att gälla fr o m 2001-03-01, med ändringen
att taxa 662 och 663 jämställs och fastställs till 475 kronor för 2001.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
KARLSHAMNS KOMMUN
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Kommunstyrelsen
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Carl-Eric Birgersson yrkar att inga taxehöjningar skall göras för 2001 utan
verksamheten skall istället konkurrensutsättas för att hålla kostnaderna nere.
I ärendet yttrar sig även ordföranden, Sven-Åke Svensson, Anders Englesson,
Helene Nordin, kommundirektören och Rolf Axelsson.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Carl-Eric
Birgerssons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.
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KS § 14
AU § 29
2001-01-23
2001-01-16
KS § 175
AU § 209
2000-09-19
2000-09-05
Svar på motion om upprättande av mutpolicy

21

1999.1151

Anders Englesson har i en motion föreslagit att Karlshamns kommun upprättar en
mutpolicy med konkreta belopp och tydliga gränser, som gärna kan sättas
restriktivare än vad lagen tillåter.
Motionen intas som bilaga § 14 A.
Motionen har remitterats till kommunjuristen som föreslår att följande riktlinjer
skall gälla när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner:
Riktlinjer etc - - - se bilaga § 14 B.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i huvudsak bifalla motionen
att anta framlagt förslag till riktlinjer för förtroendevalda och tjänstemän som
erbjuds förmåner
och att därmed anse motionen besvarad.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen skall remitteras till personal- och organisationsutskottet för yttrande.
I ärendet yttrar sig även Carl-Eric Birgersson, Anders Englesson, Rolf Axelsson,
Suzanne Svensson, kommundirektören, Mats Lindstén, Staffan Olsson och SvenÅke Svensson.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå
förslaget till återremiss av motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla detta.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen remitterar motionen till personal- och organisationsutskottet.
_____
Arbetsutskottets protokollsanteckningar:
Yttranden från personal- och organisationsutskottet och kommunjuristen intas som
bilaga § 14 C och D.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till personal- och organisationsutskottets yttrande –
innebärande avslag på motionen.
Anders Englesson yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan sitt eget och Anders Englessons yrkande
och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till personal- och organisationsutskottets
yttrande
och att därmed anse motionen besvarad.
_____
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
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Yrkande
Rolf Axelsson – med instämmanden av Helene Nordin och Monica Åkesson – yrkar
bifall till motionen.
I ärendet yttrar sig även Mats Lindstén, kommundirektören, Anders Englesson,
kommunjuristen och Bärthil Ottosson.
Proposition
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders
Englessons yrkande och finner kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

